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Over het Medisch Specialistisch Bedrijf Laurentius 
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Laurentius (MSBL) is een maatschap waarbinnen alle vrijgevestigd medisch 
specialisten van het Laurentius Ziekenhuis Roermond verenigd zijn. Deze maatschap telt 90 maten en is 
georganiseerd in 19 organisatorische eenheden. Meerdere organisatorische eenheden voeren tevens praktijk 
buiten het Laurentius Ziekenhuis. Het is onze ambitie om state of the art medische dienstverlening te verzorgen 
voor onze regio. Hiervoor creëren we een uitdagend werkklimaat zodat ontwikkeling van persoonlijke ambities, 
opleiding en samenwerking kunnen worden verwezenlijkt. Het Laurentius Ziekenhuis houdt zich continue bezig 
met ontwikkelingen in de regio en onderzoekt de mogelijkheden voor een onomkeerbare samenwerking met 
VieCuri Medisch Centrum Venlo. 
 
De Organisatorische Eenheid Pathologie 
De organisatorische eenheid Pathologie bestaat momenteel uit twee Pathologen. De afdeling is in het bezit van 
een ISO15189 certificering en is voorzien van moderne apparatuur. De afdeling pathologie participeert in het 
bevolkingsonderzoek voor darmkanker en is bezig met de implementatie van moleculaire pathologie. De 
pathologen verzorgen tevens de diagnostiek in het SJG Weert. Zowel het Laurentius als het SJG zijn 
patiëntvriendelijke ziekenhuizen met korte lijnen en hechte teams. 
 
Wie zoeken we? 
Per direct zoekt de organisatorische eenheid Pathologie een ambitieuze en gedreven allround 
patholoog met een aandachtsgebied in overleg. 
Collegialiteit, communicatieve vaardigheden en een patiëntgerichte visie, waarbij kwaliteit hoog in het 
vaandel staat zijn daarbij noodzakelijk.  
 
Informatie en sollicitatie 
Het betreft een vacature tot het eind van het jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Indien het MSBL met u een 
arbeidsovereenkomst aangaat, dient u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Daarnaast worden 
tenminste twee referenties gevraagd, waarvan één bij uw huidige/ vorige werkgever. 
 
Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij dhr. B. Lohman, Patholoog en Medisch Manager via 
telefoon: 0475–382516. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij mw. M.H.J. Houben, HRM 
Adviseur, telefoon: 0475–383096.  
 
Tot uiterlijk 15 juni 2018 kunt u reageren via het sollicitatieformulier.  

 

Klik hier om het sollicitatieformulier te openen. 

https://laurentius-ziekenhuis.onlinevacatures.nl/nl/Vacancy/Postulate/102914

