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Klinisch Patholoog 
 

Functieomschrijving 

Pathan verzorgt het gehele palet aan pathologiediagnostiek voor 5 

ziekenhuizen en de Eerste lijn in de regio Rotterdam en Zeeland. Het 

centrale laboratorium is gehuisvest in het Franciscus Gasthuis te 

Rotterdam. Bij Pathan werkt een team van 21 pathologen en ongeveer 

80 analisten en administratieve medewerkers. Pathan werkt nauw 

samen met de afdeling Klinische Pathologie van het Erasmus Medisch 

Centrum en verzorgt de B-opleiding tot klinisch patholoog. Het 

laboratorium is ISO 15189 geaccrediteerd. Digitale diagnostiek is 

volledig geïntegreerd in de werkwijze van de pathologen. 

 

We zijn op zoek naar een collega met de volgende vaardigheden: 

 

• Je bent (net) geregistreerd klinisch patholoog 

• Je wilt graag werken in een gedreven team 

• Je bent inzetbaar op de volle breedte van het vakgebied met 

daarnaast bij voorkeur verdieping op een of meerdere 

aandachtsgebieden 

• Je hebt bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring in de 

moleculaire pathologie 

• Je vindt het leuk om naast diagnostiek ook een wezenlijke 

bijdrage te leveren aan beleids- en kwaliteitsaspecten 

• Je bent flexibel, een teamspeler en gericht op het leveren van de 

beste kwaliteit 

 

Wat bieden wij? 

Een dynamische werkomgeving met mogelijkheden voor vakinhoudelijke 

verdieping. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS-regeling. Pathan 

B.V. biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een goede 

vervoersregeling. 

  

Sollicitaties kunnen gericht worden aan de directie van Pathan, mevrouw 

A. Bokhorst, arts M&G. Voor informatie kunt u terecht bij de 

stafvoorzitter, de heer dr. J.A. Ruizeveld de Winter. Telefoonnummer: 

010-4616661. 
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De organisatie 

Pathan B.V. verzorgt het gehele palet aan pathologiediagnostiek, inclusief 
moleculair diagnostisch onderzoek voor 5 ziekenhuizen in de regio Rotterdam en 

Zeeland. Daarnaast wordt diagnostiek verricht voor de Eerstelijns 

gezondheidszorg, en ZBC’s en participeert Pathan in het BVO-

baarmoederhalskanker. Ook is er een samenwerking met het Erasmus Medisch 

Centrum. 

Het laboratorium is gehuisvest in het Franciscus Gasthuis te Rotterdam. De 

pathologen zijn daarnaast ook incidenteel werkzaam in het ziekenhuis van Goes. 

en bezoeken regelmatig de andere aangesloten ziekenhuizen. 

Het team bestaat uit 19 pathologen en ongeveer 70 analisten en administratieve 

medewerkers. Jaarlijks worden circa 150.000 onderzoeken verricht in CTG-

eenheden. Het laboratorium is ISO 15189 geaccrediteerd. 

Pathan verzorgt de B-opleiding tot klinisch patholoog in affiliatie met de afdeling 

Klinische Pathologie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam en soms 

andere academische centra. 

Pathan is ontstaan vanuit de visie dat centralisatie van de klinische pathologie van 

de verschillende ziekenhuizen zowel schaal- als kwaliteitsvoordelen oplevert. Deze 

voordelen worden ook behaald. Pathan behoort in Nederland tot een van de 

grootste laboratoria voor pathologie. Digitale diagnostiek is volledig geïntegreerd 

in de werkwijze van de pathologen. 

Pathan is een aantrekkelijke werkgever zijn en realiseert dit door vooral te 

investeren in: 

• het ontwikkelen van de expertise van medewerkers 

• versterking van het diagnostisch arsenaal door het vormen van netwerken met 

regionale laboratoria en door vorming van landelijke samenwerkingsverbanden 

• nieuwe automatiseringsmogelijkheden 

• vernieuwing van de immunologie en moleculair diagnostisch onderzoek  

• geïntegreerd kwaliteitssysteem 

• doelmatigheid 

• sfeer en collegialiteit 
 

De klanten van Pathan zijn primair de klinische specialisten in de aangesloten 

ziekenhuizen. Er is ook regelmatig contact met huisartsen en artsen uit andere 

instellingen. Hiervoor worden nauwe relaties met directies en medische staven 

onderhouden zodat niet alleen de bekendheid van het pathologenteam in de 
ziekenhuizen wordt gewaarborgd, maar ook laagdrempelig contact met klinische 

specialisten wordt bevorderd. Zo kan Pathan ook actief bijdragen aan de kwaliteit 

van zorg bij de aangesloten ziekenhuizen. 

 



In- en externe ontwikkelingen 

• Moderne huisvesting 

Het centrale Pathan-laboratorium is gehuisvest in het Franciscus Gasthuis te 
Rotterdam en is een modern, goed geoutilleerd laboratorium. Daarnaast beschikken 

wij in de aangesloten ziekenhuizen over obductieruimten en kleine laboratoria voor 

het verrichten van vriescoupe-diagnostiek. Voor vervoer naar en van verschillende 

locaties heeft Pathan bedrijfsauto’s beschikbaar. 

• Laboratorium 

Het gehele laboratorium werkt met het LMS (Laboratorium Management Systeem), 

waarin de productie geregistreerd en gestuurd wordt. Met dit systeem kunnen alle 
relevante handelingen en bewerkingen m.b.t. een onderzoek worden bijgehouden, 

zodat de (be-)handelingstatus van de onderzoeken te allen tijde bekend is. Alle 

relevante correspondentie wordt digitaal vastgelegd. 

De diagnostische verslaglegging vindt plaats door middel van spraakherkenning 

(G2-Speech) en protocolmodules. 

• Koppelingen met de aangesloten ziekenhuizen 

Met alle aangesloten instellingen is een volledige elektronische koppeling voor het 

ophalen van patiëntgegevens en het verzenden van uitslagen gerealiseerd. 

 

Functie eisen 

• u bent geregistreerd als (klinisch) patholoog of zal binnenkort geregistreerd 

worden, 

• u bent inzetbaar op de volle breedte van het vakgebied met daarnaast bij 

voorkeur verdieping op een of meerdere aandachtsgebieden 

• aantoonbare kennis en ervaring in de moleculaire pathologie strekt tot 

aanbeveling, 

• u draagt bij aan het kwaliteitssysteem door actieve participatie in protocollair 

werken en bent vertrouwd te werken met protocolmodules. 

• u beschikt over een rijbewijs B(E) (benodigd voor vervoer naar en van de 

aangesloten ziekenhuizen) en bent bereid ook op locaties in Zeeland te werken, 

• u beschouwt digitale beeldvormende technieken als een waardevolle ontwikkeling 

voor de pathologie en wil actief participeren in de uitbreiding van deze toepassing. 
 

Persoonsprofiel 

• inspirerende en motiverende persoonlijkheid met gevoel voor humor, loyaal en 

• gericht op samenwerking, 

• representatief; een goede relatiebeheerder die de diagnostiek van Pathan actief 

kan uitdragen, 

• tegenstellingen kunnen overbruggen en meningen en ontwikkelingen op haar 

merites kunnen beoordelen. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Aanstelling geschiedt volgens de AMS-regeling als onderdeel van de CAO 

Ziekenhuizen. Pathan B.V. biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 

een prima vervoersregeling. Het  centrale laboratorium is goed bereikbaar 

met openbaar vervoer.  

Het betreft een aanstelling voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging in 

tijdelijk of vast verband afhankelijk van productieontwikkeling en wederzijdse 

positieve ervaring . 


