
Aio’s Pathologie 
 
De functie  
De patholoog speelt een belangrijke rol in het diagnostisch proces en maakt gebruik van 
technieken als histologie, cytologie, immunohistochemie en in toenemende mate mole-
culaire diagnostiek. We bieden twee opleidingsplaatsen aan tot patholoog. Tijdens de 
duur van de opleiding, bij een fulltime dienstverband vijf jaar, maak je kennis met alle 
deelgebieden van de pathologie. Naast het UMC Utrecht volg je een gedeelte van je 
opleiding, variërend van een half tot twee jaar, bij een afdeling Pathologie in een niet-
academisch ziekenhuis. Verder bestaat het curriculum uit het geven van onderwijs en 
het doen van wetenschappelijk onderzoek. 
 
Je profiel 
Je bent een enthousiaste, flexibele en toegewijde basisarts met BIG-registratie of bent in 
de afrondende fase daarvan. Aantoonbare interesse in de klinische pathologie, affiniteit 
met wetenschappelijk onderzoek, en willen werken met moderne digitale technieken 
zijn belangrijke criteria. Maar ook een prettige persoonlijkheid die zich kenmerkt door 
teamspirit en humor is een belangrijk pluspunt. Het past in je planning om per 1 januari 
2002 met deze opleiding te starten. 
 
De afdeling 
Het specialisme pathologie houdt zich bezig met diagnostisch onderzoek van cellen, 
weefsels, vochten, uitstrijkjes of ander lichaamsmateriaal. We doen dit onderzoek op 
aanvraag van zowel interne als externe medisch specialisten, zoals (privé)klinieken en 
huisartsen. Binnen onze scope valt ook het uitvoeren van obducties (sectie) om medisch 
handelen bij zieke mensen te evalueren of een doodsoorzaak te achterhalen. Daarmee 
spelen we een centrale rol in onderwijs, ziekteleer en translationeel wetenschappelijk 
onderzoek. De afdeling telt ongeveer 140 medewerkers met een staf van 19 pathologen 
en 4 klinisch moleculair biologen. Pathologie valt onder de divisie dLAB en beschikt 
over een zeer goede infrastructuur voor de volle breedte van de diagnostiek en research. 
Mede door intensieve regionale partnerships van de afdeling zijn er uitstekende toe-
komstperspectieven. 
 
Wij bieden 
Deze functie omvat 1,0 fte bij een werkweek van 36 uur, en is per direct beschikbaar. 
Het betreft een tijdelijke aanstelling van vijf jaar. Het salaris is overeenkomstig schaal 
11A (maximaal € 4.759,-). 
 
Informatie en sollicitatie  
Voor nadere informatie over de vacature (2019/0598), de afdeling en je sollicitatie ver-
wijzen wij je graag naar werkenbijumcutrecht.nl. Voor alle overige informatie bel je 
kosteloos naar 0800 – 25 000 25.  
 


