
Patholoog 
 
Binnen het samenwerkingsverband Pathologie-DNA (Jeroen Bosch Ziekenhuis, Rijnstate en St. 
Antonius Ziekenhuis) hebben we een vacature voor een Patholoog met oog voor detail. Je werkt 32 
tot 36 uur per week op onze locatie Nieuwegein. 
 
Wat ga je doen? 
Wegens toenemende vraag naar participatie in klinische besprekingen en productietoename hebben 
wij ruimte voor een nieuwe collega. Als patholoog word je opgenomen als aandeelhouder in 
Pathologie-DNA B.V. Toetreding tot de vennootschap geschiedt middels een inverdienregeling. De 
vakgroep maakt deel uit van Coöperatief Medisch Specialistisch bedrijf (CMSB). Dat betekent dat je 
middels je praktijk B.V.-lid wordt van het CMSB. In ons laboratorium voor Pathologie zie je een 
gevarieerd aanbod aan diagnostiek, waarbij elke patholoog een of meerdere subspecialisaties en/of 
aandachtsgebieden voor zijn/haar rekening neemt. Je voert je onderzoek op efficiënte wijze uit en 
maakt daarbij gebruik van vrijwel alle moderne middelen die je in dit verband ter beschikking staan. 
 
Je versterkt ons team van 10 pathologen en draagt bij aan onze professionele en collegiale 
samenwerking. Omdat het een uitbreiding betreft, is er flexibiliteit in keuze van jouw deelgebied 
waarbij ontwikkeling in een van de deelgebieden tot de mogelijkheden behoort. Hierbij ligt onze 
voorkeur bij de deelgebieden gastro-enterologie, dermatologie, nefrologie en/of moleculaire 
pathologie. Als nieuwe collega participeer je actief in opleidings-, onderwijs- en stafactiviteiten. 
 
Jij brengt mee 
Je bent een ambitieuze patholoog en een teamplayer die de pathologie in de volle breedte beheerst. 
Wetenschappelijke belangstelling, blijkend uit een promotie, en bestuurlijke belangstelling en/of 
ervaring strekt tot aanbeveling. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent een 
kritische denker, flexibel en integer. Binnen ons samenwerkingsverband Pathologie-DNA is veel in 
ontwikkeling. Wij zoeken dan ook een collega die hier, net als wij, met enthousiasme aan deelneemt. 
Ben je een assistent en in de laatste fase van je opleiding? Ook dan ben je van harte welkom om te 
reageren.  
 
Aangenaam! 
Pathologie DNA is het samenwerkingsverband van Pathologie-DNA B.V. en de laboratoria voor 
pathologie van de STZ-ziekenhuizen Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch, St. Antonius 
Ziekenhuis in Nieuwegein en Rijnstate in Arnhem. De pathologie wordt in de volle breedte uitgeoefend 
met een up to date moleculaire diagnostiek faciliteit inclusief BVO baarmoederhalskanker. Alle locaties 
hebben een goed geoutilleerd ISO-15189 geaccrediteerd laboratorium. Pathologie DNA telt 27 
pathologen die aandeelhouder zijn in de Pathologie-DNA B.V. De vennootschap kent een bestuur van 
drie pathologen. De vennootschap wordt ondersteund door een manager en een secretaresse. Binnen 
Pathologie-DNA kunnen de pathologen sinds 2020 volledig digitaal werken. We zijn momenteel bezig 
met verregaande subspecialisatie over de locaties.  
 
De afdeling Pathologie van St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis Utrecht is gevestigd in 
Nieuwegein en heeft een goed geoutilleerd en efficiënt ingericht laboratorium dat ook de pathologie 
verzorgt voor Ziekenhuis Rivierenland in Tiel, Stichting Saltro en meerdere ZBC’s. De afdeling 
Pathologie verzorgt in affiliatie met het UMC Utrecht de perifere opleiding Pathologie. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer dr. M.F.M. (Matthijs) van 
Oosterhout, voorzitter van de vennootschap, bereikbaar via (088) 320 7915 of met mw. A.Y. (Amber) 
Goedkoop, voorzitter van het CMSB St. Antonius Ziekenhuis, bereikbaar via (088) 320 5431.   
 
Solliciteren? 
Je kunt je sollicitatie met cv en publicatielijst tot 24 februari 2022 mailen en richten aan mevrouw A.Y. 
Goedkoop, voorzitter Coöperatief MSB St. Antonius Ziekenhuis via: cooperatie-
msb@antoniusziekenhuis.nl.  
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