
 

Uiterste sollicitatiedatum 15 mei 2022 
 

Klinisch patholoog (1,0 fte) 

De vakgroep Klinische Pathologie van het Zuyderland Medisch Centrum is i.v.m. pensionering van 
een collega per 1 september 2022 op zoek naar een fulltime klinisch patholoog.  

Zuyderland Medisch Centrum is een van de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen 
(STZ). STZ-ziekenhuizen onderscheiden zich door steeds de voorhoedepositie te kiezen met patiënt 
gericht wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richten zich hierbij op de 
volgende kernthema's: innovatie, medisch leiderschap en transitie van de zorg. 

De vakgroep  
 
Binnen de vakgroep Klinische Pathologie ligt het accent op patiëntenzorg, kwaliteit, opleiding, 
ontwikkeling en onderzoek. Het innovatieve karakter van de vakgroep en het laboratorium heeft geleid 
tot de introductie van digitale pathologie. Dit is in onze dagelijkse praktijk geïncorporeerd. In de regio 
Limburg wordt tezamen met de ziekenhuizen Laurentius, VieCuri en het MUMC+ een Limburgs 
Digitaal Platform (DiPa) ontwikkeld, hetgeen verdere samenwerking stimuleert. 

De afdeling Pathologie maakt met de laboratoria Klinische Chemie en Medische Microbiologie gebruik 
van een eigen nieuwgebouwd moleculair laboratorium op locatie Sittard-Geleen, waar plaats is voor 
hoogwaardige en innovatieve zorg onder toezicht van een KMBPer.  

Er is een opleidingsbevoegdheid voor de B-opleiding Klinische Pathologie binnen het cluster 
Onderwijs en OpleidingsRegio Zuid-Oost Nederland (OORZON). 

Wat gaat u doen? 
 
In ons inspirerende team van 6 pathologen komt plaats voor een communicatief vaardige collega met 
een proactieve houding. Naast collegae met ervaring worden ook pas afgestudeerden en AIOS in het 
laatste jaar van de opleiding uitgenodigd om te reageren. Een opleidingsgerichte attitude wordt 
verwacht en tevens actieve inbreng in organisatorische taken. Naast algemene zorg kunnen ook een 
aantal deelspecialisaties ontwikkeld worden. 

Wie bent u? 
 
Wij verwachten van onze nieuwe collega: 

- Een teamspeler; 
- Iemand die zelfstandig kan werken en affiniteit heeft met moderne technieken (digitale 

pathologie); 
- Een generalist met duidelijke belangstelling voor één of meerdere deelgebieden; 
- Bijdrage leveren aan onderhoud van het kwaliteitssysteem, zoals vereist door de 

beroepsvereniging (ISO 15189); 
- Actieve participatie in opleidingsgerichte activiteiten; 



- Actieve participatie in organisatorische taken; 
- Bereidheid tot het leveren van een bijdrage aan activiteiten van het MSB. 

Ons aanbod 
 
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, 
vooralsnog voor de duur van 1 jaar. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling.  
Het is de intentie van de vakgroep om, bij wederzijdse tevredenheid, toetreding tot de vakgroep op 
termijn te bewerkstelligen. 

Interesse 
 
Voor inlichtingen over de vacature kunt u contact opnemen met collega patholoog en vakgroep 
voorzitter S. Cörvers, s.corvers@zuyderland.nl of per telefoon 088-4596013 / 06-16706983 of collega 
patholoog R. Riedl, r.riedl@zuyderland.nl of per telefoon 088-4596571. 

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 15 mei 2022 gestuurd worden 
naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB Sittard of per mail 
via msb-recruitment@zuyderland.nl. 

Over Zuyderland Medisch Specialistisch Bedrijf 

Binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland zijn vrijgevestigd medisch specialisten en 
medisch specialisten in loondienst van Zuyderland Medisch Centrum verenigd. De circa 400 medisch 
specialisten hebben zich samengevoegd in vakgroepen. Zuyderland is als één van de 27 
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) landelijk koploper met 13 erkende 
topklinische functies en is sinds 2003 NIAZ-geaccrediteerd. 
 
Aanvullende informatie 
 
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. 
 
Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. 
Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt. 
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