
 

 

Fellow Pathologie (m/v, 80% - 100%)  
Functie en profiel  

Het UMC Utrecht is een van de grootste en meest vooraanstaande UMC’s van Europa, met meer dan 11.000 

medewerkers die hoogwaardige academische patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek verzorgen. De afdeling 

Pathologie telt ongeveer 170 medewerkers met een staf van 19 pathologen en 3 klinisch moleculair biologen, 

en speelt een centrale rol in de cel- en weefseldiagnostiek, in het onderwijs in de ziekteleer en in translationeel 

en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De afdeling heeft een zeer goede infrastructuur voor (digitale) 

diagnostiek en research en biedt mede door intensieve samenwerkingen met bijvoorbeeld het Prinses Maxima 

Centrum en andere pathologie laboratoria binnen en buiten de regio uitstekende toekomstperspectieven. 

Er bestaat een (vooralsnog tijdelijke) behoefte om de pathologengroep te versterken met een fellow die zich 

concentreert op de gastro-enterologische (GE) pathologie en zich ook wil inzetten voor de hoofdhals- en 

dermatopathologie. 

 

Wij vragen  

Wij zoeken een fellow pathologie met kennis van de GE pathologie en motivatie voor verdere verdieping en 

profilering daarin een die zich daarnaast ook in beperktere mate wil inzetten voor een aantal andere 

deelgebieden. Een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek binnen de GE groep behoort ook tot de 

mogelijkheden.   

Mocht u meer willen weten over de vacature of over de afdeling Pathologie van het UMC Utrecht in het 

algemeen dan kunt u contact opnemen met Prof. dr. P.J. van Diest, hoofd afdeling Pathologie, of met de GE 

pathologen dr. Lodewijk Brosens of dr. Miangela Lacle.  

 

Wij bieden 

Een tijdelijke aanstelling als fellow pathologie voor in eerste instantie 12 maanden. Aanstelling kan 

plaatsvinden per direct. De salariëring is overeenkomstig de honoreringsregeling medische specialisten. 

 

Informatie over de vacature:  

Prof. dr. P.J. van Diest tel: 088-7556565; E-mail: p.j.vandiest@umcutrecht.nl  

Dr. Lodewijk Brosens tel 0887567679 l.a.a.brosens@umcutrecht.nl 

Dr. Miangela Lacle tel: 0887551474  m.m.lacle@umcutrecht.nl  

 

Uw sollicitatie zien wij graag zo snel mogelijk tegemoet.  

U kunt deze richten aan:  

Mw. W. van Bragt, afd. secretaresse afdeling: Pathologie, 

Divisie Laboratoria en Apotheek, HP H04.312, UMC Utrecht 

Postbus 85500, 3508 GA Utrecht 
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