
 
 

Analist Pathologie 
 
In één van de grootste Pathologie-laboratoria in Nederland maak jij als analist Pathologie het verschil. 
Het afdelingsonderdeel histologie en immunologie kan jouw ervaring goed gebruiken. Omdat we een 
topklinisch ziekenhuis zijn bestaat onze diagnostiek vaak uit bijzondere casuïstiek waaronder veel 
oncologie. Daarnaast zijn er veel initiatieven in het ziekenhuis om de kwaliteit van leven van patiënten te 
verhogen. Als afdeling dragen we hieraan bij door onder meer mee te denken over ketenzorg voor borst- 
of prostaatkanker. We doen niet alleen de diagnostiek voor ons eigen ziekenhuis. We werken ook voor 
andere ziekenhuizen en klinieken in de regio. Bij elke handeling besef je dat behandelplannen en 
diagnoses van jouw secure werk afhangen. Alles voor de patiënt. En we dragen naast routinediagnostiek 
veel bij aan studies en klinische trials. Naast het uitdagende werk waarbij je eerst een goede basis 
opbouwt, krijg je de ruimte om je vervolgens te verdiepen in een gebied(en) dat het beste bij jou past. Dat 
moedigen wij aan! 
 
Wat ga je doen? 
Pathologie is een cruciale schakel in het stellen van de juiste diagnose. Daarnaast is het bepalen van een 
individueel behandelplan voor elke patiënt belangrijk. Dat vraagt om jouw ervaring met weefselbewerking 
voor een juiste analyse van het diagnostisch patiëntmateriaal. Binnen de Pathologie zijn verschillende 
diensten. Van het bewerken van weefsel tot het uitvoeren en controleren van kleuringen tot 
kwaliteitsdienst. Samen kijken we waar jij op je best kunt presteren. Eén ding is zeker: jij zet je 100% in 
voor de patiënt. Je bent een doener en een denker, werkt graag met je handen en denkt veel in deze 
functie. Wij ontvangen patiëntmateriaal vanuit de operatiekamers en poli-afdelingen van verschillende 
ziekenhuizen. Je wil je verdiepen in weefselkennis en structuren, je werkt volgens vastgestelde 
procedures en weet wat de patholoog nodig heeft. Kwaliteit staat daarbij voorop. Niet alleen in je werk 
maar ook voor het team. Je neemt graag de touwtjes in handen en neemt de minder ervaren collega’s op 
sleeptouw. Je denkt mee over hoe kennis te delen met elkaar en over het optimaliseren van processen. 
 
Je houdt je bezig met: 

 het inbedden van patiëntmateriaal; 

 het snijden van coupes; 

 het kleuren van weefsels (waaronder immunohistochemie) 

 de kwaliteitsdienst. 
 
Jij brengt mee 
Je houdt van samenwerken en bent betrokken bij het werk dat je doet. Al is structuur helemaal jouw ding, 
je weet ook dat flexibiliteit van belang is in dit vak. Stress komt niet in jouw woordenboek voor. Je 
behoudt het overzicht en zet je in als echte teamplayer. Jij zit niet graag achteroverleunend te wachten tot 
er werk aan komt waaien. Je neemt veel initiatief en kunt snel schakelen. Elke minuut telt voor de 
patiënten en dat besef jij maar al te goed omdat je een hart hebt voor de zorg. Als er dingen blijven 
liggen, ga jij niet met een voldaan gevoel naar huis. Dankzij jouw gedrevenheid komt het werk af.  
 
Verder beschik je over: 

 een relevante hbo- of mbo-niveau 4-opleiding, bij voorkeur MLO of HLO, richting pathologie. 

 bij voorkeur werkervaring als analist binnen een ziekenhuis. 
 
Wij bieden jou 

 een brutomaandsalaris tot maximaal € 3.322,- op basis van een 36-urige werkweek (FWG 45, 

cao ziekenhuizen); 

 goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een dertiende maand, pensioenopbouw, 
korting op een nieuwe fiets, sportschoolabonnement, concerten of de aanschaf van een telefoon, 
laptop of tablet; 



 individuele loopbaanbegeleiding en uitgebreide opleidingsmogelijkheden; 

 toegang tot het medewerkersplatform Sterk in je Werk, waar je alles vindt om het beste uit jezelf 
en je carrière te halen; 

 een jaarcontract voor 32-36 uur per week. 
 
Aangenaam! 
Werken in het St. Antonius Ziekenhuis betekent werken in een van de grootste topklinische 
opleidingsziekenhuizen van Nederland. Bij ons staan, naast de beste patiëntenzorg, innovatie en 
onderzoek centraal. Wij bieden (hoog)complexe zorg op meerdere locaties. Onze klinische speerpunten 
zijn hart en vaat, longen en kanker. De ruim zesduizend betrokken medewerkers zetten zich dagelijks in 
om onze missie ‘samen zorgen voor kwaliteit van leven’ waar te maken. 
 
Jouw werkplek 
De afdeling Pathologie is een vooruitstrevend en toonaangevend laboratorium en ISO15189-
geaccrediteerd. In dit team werk je samen met 35 collega’s, waarvan ongeveer twintig per dienst, binnen 
een informeel team met een prettige werksfeer. Het gevoel van samen staat voorop. Er wordt aan het 
begin van de dag samen gekeken waar we nog mensen nodig hebben en zetten de juiste collega’s op de 
juiste plek. Jouw collega’s zijn goed benaderbaar. Er is altijd tijd voor werkoverleg en ruimte voor een 
dolletje. Als afdeling vormen we samen met de laboratoria Pathologie van het Rijnstate Ziekenhuis in 
Arnhem en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch het samenwerkingsverband Pathologie-DNA. 
Binnen dit samenwerkingsverband bepalen we gezamenlijk op basis van de laatste kennis, technieken en 
inzichten hoe we het materiaal van de patiënt het beste kunnen verwerken. Ook leiden we pathologen op 
dus werk je zo nu en dan samen met AIOS op het lab. 
 
Contact 
Wij ontvangen jouw gemotiveerde sollicitatie en cv graag via de solliciteerbutton op onze website. Zolang 
deze vacature online staat, kun je solliciteren. Wil je eerst graag meer informatie? Carola Michielsen, 
afdelingshoofd Pathologie, heeft alle details en is te bereiken via T 088 320 79 29. 

https://www.pathologie-dna.nl/
https://werkenbijantonius.nl/vacatures/details/analist-pathologie/

