
 

 

  

Wij zijn dé pathologie instelling van Friesland en de Noordoostpolder. Wij zijn gevestigd in Leeuwarden en 

leveren (topklinische) diagnostiek voor alle Friese ziekenhuizen en huisartsen en zijn hiermee één van de 

grootste zelfstandige pathologie instellingen binnen Nederland. De diagnostiek is volledig 

gesubspecialiseerd en gedigitaliseerd.  

Als pathologie Friesland kijken wij verder dan alleen onze eigen organisatie en zijn wij actief in grotere 

netwerken waaronder de coöperatie PathologieNoord.  

 

WIJ VRAGEN 

 Beheersing van de volledige pathologie diagnostiek van twee of meer subspecialismen (in ieder 

geval de dermatopathologie) 

 Betrokkenheid bij de B-opleiding van de AIOS-pathologie en de begeleiding van coassistenten 

 Een actieve bijdrage aan beleid, kwaliteit, onderwijs en/of organisatorische zaken 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden 

 
WIJ BIEDEN 

 Een moderne werkomgeving met een enthousiaste vakgroep van 13 toekomstige collega 

pathologen en 1 KMBP-er 

 Dienstverband van 0,8-0,9 FTE 

 In eerste instantie een aanstelling voor 1 jaar met zicht op verlenging 

 Aanstelling conform AMS 

 Een collegiale en informele werksfeer  

 Alle ruimte om je verder te ontwikkelen en te verdiepen in het vak 

 Moleculaire diagnostiek binnen de organisatie 

 

BELANGSTELLING? 

Heb jij de ambitie om samen met ons te werken aan de ontwikkeling van het vakgebied en 

Pathologie Friesland? Dan nodigen wij je uit te reageren. Zowel startende als ervaren pathologen én 

AIOS in hun laatste jaar worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.  

De sollicitatiebrief met cv kun je richten aan de bestuurder de heer G.R. Zijlstra. Wij ontvangen deze 

graag uiterlijk 9 mei 2022, via PenO@pathologiefriesland.nl. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw drs. M.G.J. Coster-Heerema of 

mevrouw dr. A. Klooster (dagelijks bestuur vakgroep) via telefoonnummer  058 293 93 93.   

Een functieprofiel is beschikbaar via de afdeling P&O.  

 

Op korte termijn worden de kennismakingsgesprekken gepland. Een aantal dagen meelopen kan 

onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

 
 

Pathologie Friesland zoekt een  

KLINISCH PATHOLOOG  
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