
 
 
GEZOCHT: Patholoog (0,8/1,0 fte) met oog voor detail! 
 
Over St. Antonius ziekenhuis 
• Topklinisch opleidingsziekenhuis 
• Wetenschappelijk onderzoek 
• Nieuwe behandelmethoden 

• 370 specialisten in 34 disciplines 
• Locaties in Nieuwegein, Utrecht, Woerden, Houten en Vleuten-De Meern 
• Topwerkgever 2015, 2016 en 2017 
 
Locatie 
Nieuwegein 

 
Wie zijn wij? 
Als pathologen zijn wij verenigd in het supra-regionale samenwerkingsverband pathologie-DNA 
(voor info zie www.pathologie-dna.nl) waarin ook de afdelingen pathologie van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis in Den Bosch en Rijnstate in Arnhem participeren. Pathologie DNA bestaat uit ISO-
geaccrediteerde laboratoria waar o.a. gebruik wordt gemaakt van digitale pathologie voor 
onderlinge consultatie en van uitgebreide moleculair diagnostische technieken waaronder next 

generation sequencing. Binnen pathologie-DNA zijn we momenteel bezig met verregaande 
aandachtsgebiedsontwikkeling en subspecialisatie. De eenentwintig pathologen participeren als 
aandeelhouder in de Pathologie-DNA BV. Daarnaast heeft de BV een aantal pathologen in dienst. 
De vennootschap kent een bestuur van drie pathologen. De vennootschap wordt ondersteund door 

een manager en een secretaresse. Per 1 januari aanstaande zal een fusie plaatsvinden met de 
afdeling pathologie uit het Diakonessenhuis in Utrecht waarbij het laboratorium van het 
Diakonessenhuis overgaat naar de locatie Nieuwegein. Het aantal pathologen aandeelhouders zal 

daarmee stijgen naar 24. 
 
De afdeling Pathologie van het St. Antoniusziekenhuis heeft een goed geoutilleerd en efficiënt 
ingericht laboratorium. De afdeling Pathologie verzorgt in affiliatie met het UMC Utrecht de B-
opleiding Pathologie. 
 

Uw baan? 
Wegens een openstaande vacature zoeken wij een patholoog voor de locatie St. Antonius 
Ziekenhuis Nieuwegein. In ons laboratorium voor Pathologie ziet u een gevarieerd aanbod aan 
diagnostiek, waarbij elke patholoog een of meerdere subspecialisaties en/of aandachtsgebieden 
voor zijn/haar rekening neemt. U voert uw onderzoek op efficiënte wijze uit en maakt daarbij 
gebruik van vrijwel alle moderne middelen die u in dit verband ter beschikking staan. 
 

Wie bent u? 
U bent een enthousiaste ambitieuze patholoog die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van 1 of 

meer aandachtsgebieden, in overleg met de zittende pathologen. Affiniteit met het 
aandachtsgebied moleculaire pathologie is een pre (ondersteuning van de KMBP-ers en vertaling 
naar pathologen).  Wetenschappelijke belangstelling, blijkend uit een promotie, strekt tot 
aanbeveling. Bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling. 
We verwachten van u als nieuwe collega dat u actief participeert in opleidings-, onderwijs- en 

stafactiviteiten. Binnen ons samenwerkingsverband Pathologie-DNA is veel in ontwikkeling. Wij 
zoeken dan ook een collega die evenals wij, hier met enthousiasme aan deelneemt. Naast goede 
contactuele vaardigheden is een flexibele houding ten aanzien van de werkzaamheden essentieel. 
U bent bereid om te participeren in werkzaamheden op andere locaties. 
 



Interesse? 

Het betreft een vacature voor 0,8/1,0 fte. U wordt opgenomen als aandeelhouder in de Pathologie-

DNA B.V. Er is geen praktijkoverdracht maar wel een zogenaamde in- verdienregeling. 
 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer dr. P.C. de Bruin, 

voorzitter van het bestuur Pathologie–DNA B.V., 088 – 320 79 53 of met de heer W.J Adema, Raad 

van Bestuur, 088 - 320 92 54. 

 
Solliciteren? Uw schriftelijke sollicitatie kunt u - vergezeld van uw curriculum vitae – vóór 4 
december 2017 richten aan: St. Antonius Ziekenhuis, t.a.v. de heer dr. M.F.M. van Oosterhout, 
voorzitter Coöperatief MSB, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein. 

 


