
ZOEKEN, DENKEN, VINDEN  
 

Pathologie Friesland verricht de klinisch-pathologische diagnostiek voor de ziekenhuizen, 

verpleeghuizen en huisartsen in Friesland. 

 
 

 

 

 

Dit doen we met een team van 77 medewerkers, waarvan 11 klinisch pathologen en  

1 moleculair bioloog. De sfeer binnen Pathologie Friesland is open, informeel en betrokken.  

Ons motto is “alles voor de diagnose”. Dat betekent dat we blijven zoeken en denken om  

maximale  resultaten te bereiken. Dat vraagt om een open houding en de ambitie om  

nieuwe mogelijkheden en technieken te exploreren. Hierbij wordt zowel binnen Pathologie 

Friesland als met andere specialistische (pathologie-)afdelingen intensief samengewerkt.   

 

Pathologie Friesland ZOEKT een (0.8 – 1.0 fte) 

 

KLINISCH PATHOLOOG  
 

Het betreft een vacature voor in eerste instantie 1 jaar. Bij goed functioneren wordt deze   

na 1 jaar omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. 

   

Wij verrichten de PA diagnostiek voor de 4 Friese ziekenhuizen, waaronder het MCL als Top 

Klinisch Ziekenhuis, medisch centrum Sionsberg en de ca. 300 Friese huisartsen. 

Differentiatie en specialisatie is een speerpunt in de vakgroepontwikkeling.  

Wij participeren  actief  in opleiding en onderwijs. Pathologie Friesland verzorgt de B-

opleiding tot patholoog i.s.m. het UMCG en biedt stages aan coassistenten van het 

UMCG. Pathologie Friesland beschikt over een goed geoutilleerd CCKL-geaccrediteerd 

lab en een goede ICT-ondersteuning. 

 

UW KWALITEITEN 

U beheerst het vakgebied in volle omvang en u bent gespecialiseerd  in of ambieert  

specialisatie in één of meerdere deelgebieden(Gastro Enterologie, Gynaecologie). 

Belangstelling voor wetenschappelijk onderzoekt strekt tot aanbeveling. U werkt graag in 

teamverband  en beschikt over goede contactuele eigenschappen. Ook sollicitaties van 

AIOS in hun laatste jaar worden met belangstelling tegemoet gezien.  

 

Voelt u zich aangesproken,  heeft u interesse om onze vakgroep te versterken en  de 

ambitie om gezamenlijk met enthousiaste collega’s  verder te werken aan de ontwikkeling 

van het vakgebied en Pathologie Friesland? Dan nodigen wij u van harte uit te reageren.    

 

Aanstelling in deeltijd behoort tot de mogelijkheden. De aanstelling geschiedt  

conform de arbeidsvoorwaardenregeling voor medische specialisten (AMS).  Een 

assessment en/of meewerken kan onderdeel uitmaken van de procedure. Friesland is met 

een overdaad aan ruimte, natuur en betaalbare woningen bij uitstek een aantrekkelijke 

woonomgeving. Tevens kunnen wij actieve ondersteuning bieden bij het vinden van een 

werkkring voor uw partner. 

 

BELANGSTELLING?  

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer drs. E.J. (Eric) Weernink 

(bestuurder), de heer dr. M.C. (Marius) van den Heuvel (voorzitter vakgroep 1-1-2017) of de 

heer dr. R.E. (Robby) Kibbelaar (voorzitter vakgroep tot 1-1-2017) via telefoonnummer  058 

293 93 93.  Een vakgroeps- en persoonsprofiel  is beschikbaar via de afdeling P&O.  

 

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u tot uiterlijk 9 januari 2017 richten aan mevrouw  

N. (Nienke)Dijkstra-de Groot, adviseur P&O, Pathologie Friesland, Postbus 3305, 8901 DH 

Leeuwarden of PenO@pathologiefriesland.nl.  


