
 

 
 
 
 

Functienaam : Klinisch patholoog 

Functieprofiel  : Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een ondernemend algemeen ziekenhuis, dat 
een belangrijke functie vervult in de regio Midden-Holland. Ruim 2.000 deskundige en 
gemotiveerde medewerkers zetten zich in om onze patiënten kwalitatief hoogwaardige zorg 
te bieden. Wij zijn een ziekenhuis met brede basiszorg met een plus. Wij staan open voor 
iedereen. En waar wij het niet alleen kunnen, werken wij samen met partners in de regio. 
Wij zijn continu in ontwikkeling: het ziekenhuis, de teams en jij als individu. En bovenal zijn 

wij gedreven om te zorgen voor elkaar. Dit doen we in een ongedwongen sfeer. 

 

Op onze afdeling zijn op dit moment 4 pathologen werkzaam (3,6 FTE) en hebben we een 
team met enthousiaste analisten en secretariaat medewerkers. Ons laboratorium verzorgt 
de diagnostiek van het Groene Hart Ziekenhuis en de eerste lijn in de regio Midden Holland. 

Ook ons laboratorium ambieert te participeren in de regionale samenwerking Er vindt ook 
participatie plaats in het bevolkingsonderzoek darmkanker. De pathologen hebben allen 
verschillende aandachtsgebieden 
We zijn op zoek naar een allround en ervaren collega. Wij streven naar een evenwichtige 
samenstelling van ons team waarbij ieder ook meerdere neventaken verricht. 

Wij vragen 
 
 

 

: • Registratie als klinisch patholoog 
• Ervaring op het gebied van de dermatopathologie 
• Affiniteit met kwaliteitssystemen (ISO) of managementtaken strekt tot aanbeveling 
• Participatie in de organisatie van het Groene Hart Ziekenhuis en medische staf 

wordt op prijs gesteld. 
• Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 

Wij bieden : • Fulltime aanstelling 
• Arbeidsvoorwaarden volgens de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 

• Een open, collegiale werkomgeving met korte lijnen in een financieel gezond 
ziekenhuis met bevlogen medewerkers 

• Dienstverband in eerste instantie voor de duur van een jaar met uitzicht op een 
dienstverband voor onbepaalde tijd 

Bijzonderheden :  

Informatie bij : Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Els Ahsmann, klinisch patholoog en 
medisch leider 0182 505055 of een van de andere pathologen. 

Solliciteren kan via onze website: https://www.ghz.nl/werken-bij/onze-vacatures/klinisch-
patholoog-(1478)/ 
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