
 

Patholoog    

Vanwege het vertrek van één van onze collega’s is er een vacature bij de vakgroep 

Pathologie van Isala voor een patholoog voor 0,8 – 1,0 fte. 

De vakgroep Pathologie beoefent het vak in de volle breedte op topklinisch niveau voor de 

ziekenhuizen Isala in Zwolle, Isala Diaconessenhuis in Meppel en St Jansdal in Harderwijk. 

De diagnostiek wordt voor een belangrijk deel in aandachtsgebieden/deelspecialisaties 

gedaan. Binnen onze vakgroep is veel aandacht voor opleiding, wetenschappelijk 

onderzoek en persoonlijke ontwikkeling. Ons laboratorium voert de basale moleculaire 

diagnostiek zelf uit. De interne managementtaken zijn binnen de vakgroep verdeeld. De 

vakgroep heeft opleidingsbevoegdheid (B-opleiding) in samenwerking met het UMC 

Groningen. 

Het profiel 

Wij zoeken een enthousiaste collega die past binnen onze vakgroep en die breed inzetbaar 

is. Ervaring in enkele van de volgende aandachtsgebieden is wenselijk: mammapathologie, 

GE-pathologie, gynaecopathologie of dermatopathologie. 

Tot aanbeveling strekken: wetenschappelijke belangstelling (bij voorkeur tot uitdrukking 

komend in een proefschrift), interesse in, dan wel aantoonbare ervaring op leidinggevend 

gebied en kennis van/ affiniteit met moderne technieken.   

Om de dienstverlening in Harderwijk en Meppel te waarborgen wordt van de toekomstige 

collega verwacht dat een deel van de werkzaamheden in Harderwijk wordt uitgevoerd. 

Van onze toekomstige collega verwachten wij dat u actief deelneemt aan de opleiding van 

AIOS Pathologie en participeert in managementtaken ten behoeve van de afdeling. 

Deelname aan ziekenhuiscommissies en andere stafactiviteiten is inherent aan de functie. 

Het aanbod  

Toetreding tot de vakgroep vindt plaats volgens de AMS-regeling. 

 

Meer informatie  

De vakgroep bestaat uit: dr. J. Bart, dr. mr. J.E. Boers, dr. M.G.W. Bol, A.C. Dutman, dr. N. 

‘t Hart, J.A.L. Hodge, dr. A.M. Hoogland, N.C. Köster, R.C.R. Kromontono, J.H. Lagendijk, 

F.C.P. Moll, S.R. Offerman, R.H. van Rijssel en dr. J. van der Starre-Gaal. 

 

Voor meer informatie kunt u bellen met dr. J. van der Starre - Gaal, dr. N. ‘t Hart of met de 

manager van de vakgroep drs. R.E.P. Hamoen, allen te bereiken via het secretariaat 

Pathologie, t (038) 424 31 10. 

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 18 oktober 2019. 

Solliciteer vóór 14 oktober 2019 via isalawerkt.nl 


