
 
 
Klinisch Patholoog 
betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht 
 
Algemene informatie 
Het Maasstad Ziekenhuis is een toonaangevend ziekenhuis in de regio en lid van de Santeon groep 
en STZ. Bovendien is het een JCI gecertificeerd ziekenhuis dat topklinische zorg levert in de regio 
Rotterdam. In de visie van het ziekenhuis staan de begrippen betrouwbaar, deskundig, verbindend, 
ambitieus en gastgericht als kernwaarden centraal. Alle kernwaarden, die wij ook bij een klinisch 
patholoog belangrijk vinden. 
 
Wij zijn een vakgroep van 7 klinisch pathologen en zoeken vanwege pensionering van een van de 
leden een nieuwe collega. 
 
 
U 

- voert het vak in de volle breedte uit 
- heeft aantoonbare interesse in de dermatopathologie, gastrointestinale pathologie en/of 

urogenitale pathologie  
- heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan 
- wilt bijdragen aan de opleiding van arts-assistenten 
- communiceert helder en open met collega’s en patiënten 
- heeft belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek 
- kunt zich scharen achter de doelstellingen van het Maasstad ziekenhuis als toonaangevend 

ziekenhuis in de regio 
 
Wij 

- voeren de werkzaamheden uit in maatschapverband 
- zijn werkzaam in een nieuw “state of the art” laboratorium 
- verzorgen de cel- en weefseldiagnostiek voor het Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, 

Van Weel Bethesda Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en voor diverse eerstelijns 
organisaties 

- hebben een B-opleiding in samenwerking met het Erasmus MC 
- werken nauw samen met het laboratorium voor pathologie Dordrecht  
- hebben ruimte voor een volledige functie (1.0 fte), die afhankelijk van het profiel en ervaring 

zowel als chef de clinique als maatschap toetreding kan worden ingevuld. 
 
Meer weten? Bel met dr. M. Kliffen, klinisch patholoog, 010 – 291 15 06, of met de heer S. Niehof, 
portefeuillehouder stafbestuur 010 – 291 2544.  
 
Uw sollicitatie kunt u binnen 3 weken na verschijningsdatum sturen naar Maasstad Ziekenhuis, t.a.v. 
M. Kliffen, medisch manager klinische pathologie. Postbus 9119, 3007 AC Rotterdam, of per e-mail 
aan Kliffenm@maasstadziekenhuis.nl. 
 


