
 

KLINISCH MOLECULAIR BIOLOOG PATHOLOGIE IN OPLEIDING (KMBP io) 

 

UREN PER WEEK : 36 

DIENSTVERBAND : Tijdelijk, met mogelijkheid tot vast 

UITERSTE SOLLICITATIEDATUM : 07/12/2018 

VACATURENUMMER : 1016257 

 

Bent u de klinisch moleculair bioloog pathologie in opleiding die wij zoeken? 

 

WAT GAAT U DOEN? 

 

Als KMBP(io) maakt u uitgebreid kennis met de moleculaire diagnostiek in de pathologie welke gericht 

is op vooral oncologisch gerelateerde vragen. Daarbij werkt u nauw samen met de KMBP, 

(moleculaire) pathologen en een dynamisch moleculair analistenteam. Technieken als next-

generation-sequencing, fluorescente-in-situ-hybridizatie, quantitatieve PCR en clonaliteitsanalyse 

worden hierbij ingezet. Daarnaast zult u betrokken worden bij innovatie en implementatie van nieuwe 

moleculaire testen en/of technieken. Na voltooiing van de opleiding bent u, als KMBP, 

verantwoordelijk voor de keuze van de achterliggende moleculaire techniek, de kwaliteit en 

betrouwbaarheid van de uitvoering van de analyse en de uiteindelijke rapportage van de resultaten 

aan de patholoog. Na succesvol afronden van de opleiding volgt de registratie als klinisch moleculair 

bioloog in de pathologie bij de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. 

 

De afdeling Klinische Pathologie van het Zuyderland MC (gevestigd in Sittard-Geleen) maakt deel uit 

van de RVE Screening & diagnostiek en verricht als zelfstandig opererende afdeling onderzoek op 

verzoek van de aanvragers op het gebied van histologisch, cytologisch en postmortale onderzoeken. 

De moleculaire diagnostiek in het Zuyderland is georganiseerd in een gemeenschappelijke unit met de 

afdelingen Klinische Pathologie, Medische Microbiologie en Klinische Chemie en Hematologie. 

Momenteel vinden de activiteiten nog plaats binnen de eigen afdelingen, maar in de nieuw te bouwen 

afdeling zullen deze binnen één fysieke gezamenlijke afdeling gaan plaatsvinden. 

 

 



De afdeling Pathologie binnen het Maastricht UMC+ maakt deel uit van de RVE Laboratoria & 

Beeldvorming en speelt een centrale rol in de diagnostiek van kanker en cardiovasculaire ziekten en 

voert ook innovatief fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek uit aan deze ziekten. In 

het MUMC+ is er binnen de afdeling Pathologie een unit moleculaire diagnostiek aanwezig. 

 

Beide afdelingen Pathologie werken intensief met elkaar samen op het gebied van de moleculaire 

diagnostiek. Binnen deze samenwerking is er nu een vacature beschikbaar voor een KMBP(io) 

(klinisch moleculair bioloog in de pathologie (in opleiding). In geval van KMBP io zal deze bij gebleken 

geschiktheid en na succesvolle voltooiing van de opleiding worden aangesteld als KMBP binnen dit 

samenwerkingsverband. Aangezien er, op termijn, gestreefd wordt naar een gecombineerde functie 

van KMBP en Medisch Moleculair Microbioloog (MMM) in het Zuyderland worden kandidaten met een 

afgeronde MMM opleiding eveneens van harte uitgenodigd te solliciteren. 

 

 

WIE BENT U? 

• U bent in het bezit van de opleiding KMBP, of de bereidheid deze te volgen. Voor het volgen 

van de opleiding is een Universitaire / HLO biomedische opleiding/afgeronde MMM opleiding 

nodig. 

• U heeft een academische promotie op het gebied van de humane moleculaire biologie (in de 

oncologie). 

• U bent een teamspeler met goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

• U bent bereid cursussen en stages te volgen in het kader van de KMBP opleidingseisen. 

• U bezit de capaciteit tot het zelfstandig introduceren en ontwikkelen van nieuwe technieken. 

• U heeft affiniteit en ervaring met geautomatiseerde data-analyse en bio-informatische analyse. 

• U heeft affiniteit en ervaring met het werken volgens kwaliteitsrichtlijnen. 

• Ervaring met NGS technieken en data-analyse strekt tot aanbeveling. 

• U heeft een flexibele werkhouding. 

 

 

WAT BIEDEN WIJ? 

• Als u geregistreerd KBMP bent dan betreft een dienstverband bij Zuyderland Medisch 

Centrum voor één jaar, wat bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een dienstverband 

voor onbepaalde tijd. 

• Indien eerst de opleiding gevolgd wordt, dan zal het dienstverband voor de duur van de 

opleiding (2 jaar) zijn. Bij voltooiing van de opleiding en gebleken geschiktheid, wordt het 

dienstverband bij Zuyderland Medisch Centrum omgezet naar onbepaalde tijd. 

• De arbeidsduur bedraagt 36 uur per week. 

• De functie Klinisch Moleculair Bioloog Pathologie is ingedeeld in FWG 65. 

• Indien u in opleiding komt is het salaris afhankelijk van uw vooropleiding. 

• De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Ziekenhuizen. 

• De werkzaamheden zullen zich spreiden over Zuyderland Medisch Centrum en MUMC+. 



 

INTERESSE? 

 

Nadere informatie is in te winnen bij Prof Dr. E.J.M. Speel, KMPB afdeling Pathologie MUMC+ (tel. 

043-3874614 / 3874610; ernstjan.speel@mumc.nl) of Dr. R. Clarijs, klinisch patholoog Zuyderland (tel. 

088-4597422; r.clarijs@zuyderland.nl). 

 

OVER ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM 
 
Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-
Limburg (Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg 
geleverd. 

• Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en 
dag/deeltijdbehandelingen Zuyderland Medisch Centrum: 1.023 

• Aantal klinische opnamen: 41.961 opnamen 

• Aantal eerste polikliniekbezoeken: 264.181 bezoeken 

• Aantal herhaal polikliniekbezoeken: 432.948 

• Aantal dagverplegingsdagen: 41.741 dagen 

• Aantal klinische verpleegdagen: 242.942 dagen 

 

AANVULLENDE INFORMATIE 

 

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de 

sollicitatieprocedure. 

 

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. 

Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt. 

 

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze 

functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of 

externe kandidaten. 

 

 

SOLLICITEREN 

 

Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken middels het invullen van het digitale 

sollicitatieformulier  

 

https://www.werkenbijzuyderland.nl/vacature/524/klinisch-moleculair-bioloog-pathologie-in-opleiding-kmbp-io
https://www.werkenbijzuyderland.nl/vacature/524/klinisch-moleculair-bioloog-pathologie-in-opleiding-kmbp-io

