
 

 

 

Erasmus MC, afdeling Pathologie heeft een vacature voor een 

Fellow Pathologie  
Urogenitale en gynaecologische pathologie. 

40 - 48 uur per week 

 

Functie-inhoud 

De afdeling Pathologie is op zoek naar een fellow Pathologie, die zich wil verdiepen in de 

urogenitale en gynaecologische pathologie. 

U wordt in 2 jaar begeleid in de klinische subspecialisatie in de betreffende aandachtsgebieden. 

Daarnaast participeert u in blaaskanker onderzoek. In overleg kan dit desgewenst gekoppeld 

worden aan een eigen promotie. U participeert in de diagnostiek van het aandachtsgebied 

inclusief supervisie van AIOS en het gerelateerde onderwijs. U draait mee in 

bereikbaarheidsdiensten en maakt deel uit van de opleidingsgroep.  

Werkomgeving 

In het Erasmus MC werken we hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de 

gezondheid van morgen. Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In 

onderzoek, onderwijs en zorg. We werken met de nieuwste apparatuur, technieken en 

zorgprocessen in een state-of-the-art gebouw. 



De afdeling Pathologie van het Erasmus MC (met circa 150 medewerkers), beschikt over een 

diagnostisch laboratorium, waar meer dan 40.000 eenheden per jaar (histologie, cytologie, 

obductie, immuno, moleculaire pathologie) worden verwerkt en meer dan 5.000 

revisies/consulten. De afdeling participeert in veel multidisciplinaire overleggen. Alle vormen van 

transplantatie worden in het Erasmus MC verricht. Er wordt onderzoek verricht op een zeer 

breed terrein en er wordt onderwijs gegeven in de curricula Geneeskunde, Klinische 

Technologie en Nanobiologie (in samenwerking met TU Delft), als ook in master- en graduate 

schools. 

Profiel 

U bent geregistreerd als medisch specialist patholoog of u bent in het laatste kwartaal van uw 

opleiding. Dienstverband: tijdelijk 2 jaar of langer bij een parttime aanstelling (is bespreekbaar). 

Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een geldig identiteitsbewijs, 

diploma’s en/of relevante registraties zoals BIG/RGS zijn een voorwaarde voor de aanstelling. 

Wat bieden wij 

Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6.964,- 

(schaal MS) bij een volledige werkweek van 48 uur. Daarnaast bieden wij onder andere een 

eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget en studiemogelijkheden.  De 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC). 

Inlichtingen en Solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof.dr. F.J. van 

Kemenade, afdelingshoofd, telefoon: 010 704 2 206, prof.dr. J.M. Kros, plv. afdelingshoofd, 

telefoon: 010 704 39 01, of dr. A. van Leenders, urogenitaal patholoog, telefoon: 010 704 39 00. 

Heeft u vragen met betrekking tot de sollicitatieprocedure dan kunt u contact opnemen met 

Jeanette dos Santos Gomes, recruiter, telefoon: 06 500 310 07. 

 

U kunt solliciteren door gebruik te maken van het sollicitatieformulier. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 
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