
De vakgroep klinische pathologie, onderdeel van 
het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf 
Midden-Brabant, bestaat uit 6 pathologen.
Ze verrichten de diagnostiek voor het top-
klinisch ziekenhuis ETZ in Tilburg en Waalwijk, 
de huisartsen in de regio Midden Brabant (o.a. in 
samenwerking met Diagnostiek Brabant) en de 
zelfstandige specialistische praktijk Polidirect.

Het laboratorium is gevestigd op locatie Elisabeth 
(zuid) van het ETZ. De pathologie wordt in volle 
breedte uitgeoefend met thematische aan-
dachtsgebieden. Het beschikt over moderne 
faciliteiten waaronder een uitgebreid moleculair 
laboratorium in samenwerking met moleculaire 
pathologie van het Erasmus MC te Rotterdam. 
Er is een B-opleiding in clusterverband met het 
Erasmus MC te Rotterdam. Het laboratorium is op 
dit moment CCKL geaccrediteerd en nu in transi-
tie naar ISO accreditatie in 2018.

We zoeken een enthousiaste en flexibele collega 
die de pathologie in de volle breedte kan uitoe-
fenen met daarbij aantoonbare expertise in, of 
interesse in het ontwikkelen van, de aandachts-
gebieden dermatopathologie, uropathologie en 

weke delen pathologie. Actieve participatie in 
opleidings-, onderwijs- en stafactiviteiten wordt 
verwacht.

Wetenschappelijke belangstelling, blijkend uit 
een promotie, strekt tot aanbeveling. 

Informatie
Nadere inlichtingen met betrekking tot de vaca-
ture kunnen worden ingewonnen bij de leden 
van de vakgroep pathologie (via secretariaat:
013 - 539 26 00), of bij de voorzitter van het MSB, 
de heer dr. P.F. Boekkooi, 013 - 539 23 09. 

Gelieve uw schriftelijke sollicitatie binnen drie 
weken na het verschijnen van deze advertentie 
te richten aan de heer dr. P.F. Boekkooi, voorzitter 
Coöperatief MSB Midden-Brabant, Postbus 90151, 
5000 LC Tilburg of per e-mail aan mevrouw
S. Meijer-de Moor (ambtelijk secretaris MSB M-B): 
s.demoor@etz.nl.
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Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld.

Het ETZ is een topklinisch ziekenhuis en trauma-
centrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk 
is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de 
regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. 
Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij 
voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemen 
we dat.  Zo helpen we patiënten om samen met 
hun specialist de best passende behandeling 
te kiezen, toegespitst op de persoon. Op deze 
wijze leveren wij, zowel medewerkers met direct 
patiëntencontact als medewerkers die ondersteu-
nende diensten verlenen, onze patiënten zorg die 
Buitengewoon is. 

Vanwege de pensionering van onze collega zoekt de vakgroep klinische pathologie
per 1-10-2018 een:


