
Kinderpatholoog (80-100%) 
 
Samenvatting 
Als kinderpatholoog doe je macro- en microscopisch onderzoek van weefsels afkomstig van 
zwangerschapsweefsel en cellen en weefsels van kinderen verkregen tijdens het leven of bij obductie, 
waarbij de nadruk ligt op afwijkingen die specifiek zijn voor de jonge leeftijd. Je participeert in opleiding 
van pathologen en studenten, en doet wetenschappelijk onderzoek. 
 
Functieomschrijving 
Als kinderpatholoog doe je microscopisch onderzoek van weefsels afkomstig van het 
zwangerschapsweefsel en cellen en weefsels van kinderen via het volledig digitale PACS systeem van de 
afdeling. De aard van een tweede aandachtsgebied is bespreekbaar. Je doet aanvullend onderzoek met 
verschillende technieken zoals histochemie, immuun- en enzymhistochemie, electronen microscopie en 
moleculaire pathologie. Je integreert deze informatie tot begrijpelijke verslagen waarmee collegae 
artsen het beleid voor de patient kunnen bepalen. Je superviseert het macroscopisch onderzoek van 
weefselpreparaten en obducties, en voert deze zo nodig zelf uit. Je participeert in de algemene taken 
van de afdeling zoals de dagpieper en de niet-superspecialistische diagnostiek, en eventueel in 
management van de afdeling.  
Je neemt deel aan multidisciplinaire besprekingen. Je werkt in nauw teamverband met collegae 
pathologen gebaseerd op orgaanspecialisatie en clinici van de divisies Vrouw en baby en WKZ. Je leidt 
AIOS pathologie op, geeft onderwijs aan studenten en neemt deel aan toepasselijke afdelings-, divisie en 
UMCU vergaderingen. Je participeert in het schema  voor bereikbaarheidsdiensten.  
Je ondersteunt wetenschappelijk onderzoek van binnen en eventueel van buiten het UMCU op het 
gebied van de kinderpathologie.  
 
Afdelingsinformatie 
In het UMC Utrecht (waaronder het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis) ga je aan de slag op de afdeling 
pathologie. De afdeling Pathologie telt ruim 140 medewerkers met een staf van 20 pathologen en 4 
klinisch moleculair biologen. De afdeling heeft een zeer goede  infrastructuur voor diagnostiek en 
research en heeft mede door intensieve samenwerkingen met het Prinses Maxima Centrum en de regio 
uitstekende toekomstperspectieven. Wij brengen als afdeling nieuwe (technologische) ontwikkelingen, 
zoals moleculaire diagnostiek en digitale pathologie en artificiële intelligentie zo snel mogelijk naar de 
klinische zorg. 
 
Functie-eisen 
Je bent een BIG-geregistreerde arts en gecertificeerd medisch specialist-patholoog, of AIOS pathologie in 
de laatste fase van de opleiding. Je hebt aantoonbare belangstelling voor en/of expertise in de 
kinderpathologie. Je bent bereid de BKO onderwijs-kwalificatie te behalen. Omdat je in contact staat 
met medewerkers en steeds vaker met patiënten, is het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed 
beheerst.  
 


