
Klinisch moleculair bioloog in de pathologie in opleiding 
 
Functieomschrijving 
Wij zoeken een gepromoveerd deskundige met affiniteit voor moleculaire pathologie die wil 
worden opgeleid tot klinisch moleculair bioloog in de pathologie (KMBP, clinical scientist in 
molecular pathology). 
 
Als klinisch moleculair bioloog in de pathologie in opleiding (KMBP i.o.) maak je uitgebreid 
kennis met de lopende moleculaire diagnostiek. Binnen de moleculaire diagnostiek wordt 
genetische analyse van tumoren verricht voor onder andere het voorspellen van respons op 
therapie en differentiaal diagnostiek. 
 
Gedurende de opleiding leer je de vaardigheden voor het analyseren en interpreteren van 
een scala aan moleculaire diagnostische bepalingen. Deze zijn veelal gebaseerd op next 
generation sequencing voor het opsporen van somatische veranderingen in weefsels, cellen 
en “liquid biopsies” van patiënten. Je wordt getraind in het beoordelen, interpreteren en 
verslagleggen van laboratoriumaanvragen en testresultaten. Als ook in het adviseren van 
pathologen en behandelaars, veelal oncologen, over diagnose of voorspelling van 
therapierespons. 
 
Je draagt mede zorg voor innovatie en het implementeren van nieuwe diagnostische testen 
en je bent betrokken bij de optimalisatie en de troubleshooting van lopende diagnostiek. 
Hierbij speelt communicatie en nauwe samenwerking met analisten, KMBP, pathologen en 
clinici een belangrijke rol. 
 
Als klinisch moleculair bioloog in de pathologie in opleiding (KMBP i.o.) dien je het 
competentiegericht opleidingsplan te doorlopen en aantoonbaar te maken wat het bereikte 
niveau is van de verschillende competentieniveaus: moleculair diagnostisch handelen, 
communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie 
en professionaliteit. Dit bereik je door participatie in de diagnostiek en in de verbeter- en/of 
implementatie-projecten. 
 
Gedurende de opleiding krijg je steeds meer verantwoordelijkheden binnen het diagnostisch 
traject en bij het voorbereiden van en deelname aan werkbesprekingen met het team en 
multidisciplinaire overleggen met pathologen, oncologen en longartsen onder andere binnen 
de “molecular tumor board”. Als KMBP i.o. participeer je in het diagnostiek gerelateerd 
translationeel onderzoek en draag je bij aan het kwaliteitssysteem. Naast deze inhoudelijke 
vaardigheden maken een managementcursus en kwaliteitstraining deel uit van je opleiding. 
 
Na het succesvol afronden van je opleiding volgt de registratie als erkend klinisch moleculair 
bioloog in de pathologie bij de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP). 
 
Profiel 
Je bent een academicus en gepromoveerd in een moleculair-biologisch onderwerp bij 
voorkeur in een oncologisch vakgebied. Het zou fijn zijn als je ervaring hebt met 
geautomatiseerde data-analyse en/of bioinformatica en niet onbelangrijk, je vindt het leuk om 
hier mee bezig te zijn. Het zit in je aard om oplossingsgericht te denken en je bent in staat 
om de haalbaarheid van nieuwe technologieën in de diagnostiek goed in te schatten en deze 
technologieën met goed gevolg te implementeren. 
 
Je beschrijft jezelf als zorgvuldig, kritisch, een wetenschappelijk scherpe denker, enthousiast 
en gedreven. Bovendien toon je initiatief, heb je een samenbindend vermogen en ben je een 
teamspeler. 
 
Je voelt je thuis in een werkomgeving waar volgens kwaliteitsrichtlijnen wordt gewerkt en 



waar continue verandering de norm is. 
 
Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en de 
Engelse taal. Daarnaast communiceer je goed en bouw je effectieve relaties op met de 
aanvragers en met de opleiders. Je bent dan ook in staat om doelmatig met collega’s, met 
name KMBP'ers, analisten, pathologen en behandelend artsen, te overleggen. 
 
Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken. 
 
Afdeling 
Het moleculaire pathologie laboratorium van het Radboudumc is onderdeel van de afdeling 
Pathologie en van het Laboratorium Tumorgenetica (LTG), waarin ook de 
tumorgenetische diagnostiek van de afdeling Genetica is ondergebracht. Binnen de 
moleculaire pathologie werken 4 KMBP, 1 KMBP i.o. en 12 analisten. Naast de KMBP-
stafleden werken in het LTG 4 laboratorium specialisten klinische genetica. Ook zijn enkele 
pathologen nauw betrokken bij de moleculaire pathologie. Het laboratorium is ISO 15189 
geaccrediteerd. 
 
Het Radboudumc 
Het Radboudumc in Nijmegen wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve 
en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij 
in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on 
healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie. 
 
Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers 
daarover vertellen. 
 
Arbeidsvoorwaarden 

• Het betreft een contract voor 36 uur per week voor de duur van 2 jaar, met uitzicht op 
verlenging. 

• Afhankelijk van kennis en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 11: min € 3922 - 
max € 5383 bruto per maand bij volledig dienstverband. 

 

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, 

afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De 

procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 

 

Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het 

Radboudumc. 

 

Contact 

Heb je nog vragen over deze functie neem dan contact op met dr. Patricia Groenen, klinisch 

moleculair bioloog in de pathologie en opleider, Pathologie Radboudumc, via 06 15 94 44 28 

of Patricia.Groenen@radboudumc.nl of met prof. dr. Marjolijn Ligtenberg, klinisch 

moleculair bioloog in de pathologie, hoofd Laboratorium Tumorgenetica, plaatsvervangend 

opleider via (024) 361 77 49 of Marjolijn.Ligtenberg@radboudumc.nl. Voor solliciteren 

gebruik de sollicitatiebutton. 

 

De eerste gespreksronde vindt plaats in week 13 of 14. Fijn als je hier alvast rekening mee 

houdt. 

 

https://www.radboudumc.nl/werken-bij/de-radboud-manier-van-werken/de-radboud-manier-van-werken
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/pathologie
https://www.radboudumc.nl/verwijzers/verwijzersinformatie/laboratorium-tumorgenetica
https://www.radboudumc.nl/over-het-radboudumc/strategie
https://ltpx.nl/YKhds66
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/onze-mensen-aan-het-woord
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/onze-mensen-aan-het-woord
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/wat-bieden-wij/arbeidsvoorwaarden
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/solliciteren/sollicitatieprocedure
mailto:Patricia.Groenen@radboudumc.nl
mailto:Marjolijn.Ligtenberg@radboudumc.nl


Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze 

functie te werken bij het Radboudumc? Neem dan ter oriëntatie eens contact op met de 

vacaturehouder. 

 

Graag solliciteren vóór 18 maart. 

 

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs. 


