
 

 

Erasmus MC, afdeling Pathologie, heeft een vacature voor een 

 

Patholoog 

Met aandachtsgebied gastro-intestinale pathologie. 

40-48 uur per week 

Functie inhoud 
In het Erasmus MC zijn internationaal gerenommeerde klinische en basale onderzoeksgroepen op het 
gebied van gastro-intestinale aandoeningen actief, onder andere op het gebied van pancreatische, 
hepatobiliaire en oesofagus (pre)maligniteiten. Tevens worden er levertransplantaties verricht. In een 
inspirerend onderzoeks- en onderwijsklimaat wordt onderwijs aan aankomende medische specialisten, 
artsen en andere zorgmedewerkers gegeven en topreferente zorg verleend. 
 
Wij zoeken een ambitieuze GE-patholoog of een patholoog met sterke interesse in de gastro-intestinale 
pathologie die bereid en aantoonbaar in staat is om als volwaardige partner te participeren in de lopende 
onderzoeken. Wij verwachten daarnaast ook initiatieven om nieuw onderzoek te ontwikkelen. U draagt 
verder in de volle breedte bij aan de omvangrijke gastro-intestinale diagnostiek waaronder ook de gastro-
intestinale (inclusief pancreas) cytologie. U verzorgt, voor een deel, met name het GE-onderwijs aan 
studenten en praktisch onderwijs voor onze pathassers. De uiteindelijke taakverdeling wordt in overleg 
(ook met de zittende GE pathologen) vastgesteld. 
 
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 vooroplopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. We 
werken met de nieuwste apparatuur, technieken en zorgprocessen in een state-of-the-art gebouw. 
 



De afdeling Pathologie verzorgt diagnostiek voor het Erasmus MC en het Oogziekenhuis (circa 40.000 
eenheden per jaar) en heeft regionale samenwerkingen op moleculaire diagnostiek gebied. Wij streven 
naar nauwe samenwerking met Pathan, zijn bezig met digitalisering en er is een actief 
taakverschuivingsbeleid. We streven naar intensieve samenwerking met andere diagnostische 
laboratoria. 
 
U maakt deel uit van de staf Pathologie. De afdeling Pathologie verzorgt onderwijs voor Geneeskunde, 
Klinische Technologie en Nanowetenschappen (in samenwerking met de TU Delft). De afdeling heeft een 
sterk translationeel onderzoeksprofiel met nadruk op oncologie, maar ook (toenemend) vak innovatie en 
niet-oncologische lijnen. U werkt nauw samen met klinische afdelingen. 
 
Profiel 
U beschikt bij voorkeur over academische expertise en/of bent gepromoveerd. U bent geïnteresseerd in 
onderwijs. U gaat deel uitmaken van de opleidingsgroep, denkt mee met vernieuwingen in de diagnostiek 
en heeft goede contactuele eigenschappen. 
 
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 € 11.585,- (schaal 
UMS) bij een volledige werkweek. 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 22 06 of prof.dr. J.M. Kros (plaatsvervangend afdelingshoofd), telefoon: 
010 704 02 26 . 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 de sollicitatiebutton. 
 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 
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