
AIOS Pathologie  

Vacaturenummer: D.22.MV.MR.15  

Functiecategorie: medisch & klinisch 

Urenomvang dienstverband: fulltime 

Aantal uur: 46 uur per week 

Soort dienstverband: duur opleiding  

Lengte dienstverband: 5 jaar  

Opleidingseis: WO 

Salaris: max. € 5.230,- 

Sluitingsdatum: 06-02-2023 

aanspreekvorm: informeel 

De functie 

Ben je basisarts en op zoek naar een opleiding tot specialist in de klinisch-pathologische diagnostiek? Dan is 

deze vacature misschien wel de juiste voor jou!  

Samenvatting 

• De klinisch-pathologische diagnostiek is jouw gebied 

• Er is ruime blootstelling aan deelgebieden in de Pathologie, inclusief de bijbehorende moleculaire 

diagnostiek  

• Er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals digitale pathologie en artificial intelligence 

• Er is voor het kalenderjaar 2023 nog een plaats als AIOS pathologie beschikbaar 

• Mogelijkheden om onderzoek te doen of te promoveren naast/tijdens de opleiding zijn bespreekbaar 

Wat ga je doen  

Als arts in opleiding tot specialist (AIOS) ben je de spil van de klinisch-pathologische diagnostiek. Gedurende 

de opleiding doorloop je meerdere thema’s waarbij alle orgaangebieden aan bod komen.  Je besteed  onder 

andere aandacht aan de histologie, cytologie, en moleculaire diagnostiek van de verschillende deelgebieden 

binnen ons vakgebied. Daarnaast word je aangemoedigd om wetenschappelijke activiteiten te ontplooien of 

voort te zetten.   

Je werkplek  

• Je volgt je opleiding bij het Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden. De OOR Leiden werkt samen 

met de opleidingsinstellingen in de regio aan de beste medische vervolgopleidingen. Dit betekent dat voor 

deze opleiding een samenwerkingsverband is tussen de ziekenhuizen LUMC, HMC, RdGG en het Haga 

Ziekenhuis, waarbij je een deel van je opleiding ook volgt in een of meerdere van de regionale 

ziekenhuizen. Op dit moment is er voor het kalenderjaar 2023 nog een plaats als AIOS pathologie 

beschikbaar. Voor het kalenderjaar 2023 zal de opleiding in het LUMC worden gevolgd. 

 



Carrière in het LUMC  

Het LUMC faciliteert bij het onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij 

onder andere interne opleidingen en bijscholing aan. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en 

loopbaanadvies maken deel uit van wat het LUMC je heeft te bieden.   

Wat vragen wij 

Je bent een gemotiveerde collega die de opleiding Geneeskunde heeft afgerond. Bij voorkeur heb je ook 

relevante onderzoekservaring opgedaan, maar wij nodigen kandidaten zonder deze ervaring ook van harte uit te 

reageren. Verder beschik je over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Ook een afgeronde 

promotie in de Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen strekt tot aanbeveling. Herken je jezelf in deze 

criteria? Dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. 

Meer informatie  

Voor deze functie zullen wij referenties opvragen. 

Contactgegevens 

Contact: Stijn Crobach, patholoog/ plaatsvervangend opleider  

Telefoon 071 526 66 39   


