
 

 

 

De pathologie 

laboratoria van Pathan 

BV en van het Groene 

Hart ziekenhuis bieden 

hoogstaande 

diagnostiek voor 

patiënten uit de regio 

Rijnmond, Zeeland en 

Midden-Holland.  

 

 

 

De Laboratoria zijn 

ISO15189 

geaccrediteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pathan BV verzorgt het gehele palet aan pathologiediagnostiek voor 5 

ziekenhuizen, ZBC’s en huisartsen in de regio Rotterdam en Zeeland. 

Bovendien worden voorbereidingen getroffen voor een intensievere 

samenwerking met het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Het centrale 

laboratorium is gehuisvest in het Franciscus locatie Gasthuis te 

Rotterdam. Ook zijn er werkplekken in de ziekenhuizen in Goes en 

Gouda. Pathan bv heeft een team van 21 pathologen. In het Groene Hart 

ziekenhuis zijn op dit moment 4 pathologen actief. Pathan BV werkt 

nauw samen met de afdeling Klinische Pathologie van het Erasmus 

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

Digitale diagnostiek is volledig geïntegreerd in de werkwijze van de 

pathologen en zal ook worden geïmplementeerd op de locatie Gouda. 

 

In verband een vacature en uitbreiding van productie van Pathan zoeken 

we versterking van het team met: 

 

Twee Pathologen 
(0,8 Fte - 1Fte) 

 

Functieprofiel 

 

• Je bent een verbinder zowel binnen het team pathologen als in de 

samenwerking met onze clinici. 

• Je bent een kritische denker, flexibel en integer. 

• Je wilt graag werken in een enthousiast en gedreven team. 

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

daarnaast verdieping in een of meerdere aandachtsgebieden. Op 

korte termijn zal verdere subspecialisatie van een deel van het 

diagnostiekaanbod worden gerealiseerd.  

• Moleculaire diagnostiek is een integraal onderdeel van je bagage.  

• Je vindt het leuk om naast diagnostiek ook een wezenlijke 

bijdrage te leveren aan beleid, kwaliteit en de onderwijs binnen 

de organisatie. 

• Je bent bereid om tijdelijk ingezet te worden op de locatie Groene 

Hart Ziekenhuis. 

• Je bent geregistreerd klinisch patholoog of in de laatste fase van 

je opleiding daartoe. 

 

Wat maakt werken bij Pathan BV aantrekkelijk?  

Een moderne, innovatieve en dynamische werkomgeving met een goede 

werksfeer waarbij de dagelijkse diagnostiek geheel digitaal wordt 

bekeken. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor vakinhoudelijke 

verdieping. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS-regeling. Pathan 

BV biedt bovendien interessante aanvullende arbeidsvoorwaarden.  

 

Sollicitaties kunnen gericht worden aan de directie van Pathan, mevrouw 

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

VMS Pathan, de heer dr. J.A. Ruizeveld de Winter. Telefoonnummer: 

010-4616661. 

 

Wij ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk 1 april 2022. Solliciteren 

kan via deze link. 

 

https://pathan.homerun.co/twee-pathologen

