
Fellow Klinisch Patholoog 

Wat ga je doen 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze beginnende patholoog die 
zich in een academische omgeving wil ontwikkelen in specifieke deelspecialismen 
binnen de pathologie door het verrichten van diagnostiek in al zijn aspecten en 
daarbij ook betrokken wil zijn bij het geven van onderwijs en het 
ontwikkelen/uitbouwen van onderwijsmethoden. 

Wat we van je verwachten 

Je bent een geregistreerd klinisch patholoog of assistent in de laatste fase van de 
opleiding in de klinische pathologie en hebt interesse in dermatopathologie. 
Daarnaast heb je affiniteit het exploreren van nieuwe diagnostische methoden 
en/of het geven van onderwijs. Je hebt goede contactuele eigenschappen en je 
kunt goed samenwerken in een team. 

Waar ga je werken 

Wij zijn een academische afdeling pathologie met expert-pathologen voor de 
meeste subspecialistische onderdelen van de pathologie. Wij zoeken een collega 
die zich vooral wil verdiepen in de dermatopathologie. 

Onze afdeling heeft een omvangrijke dermatopathologie praktijk met een zeer 
gevarieerd aanbod hetgeen de mogelijkheid biedt tot verdieping in meerdere 
deelgebieden van de huidpathologie. Het aanbod wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door inzendingen van de academische dermatologie van het Amsterdam 
UMC die sinds begin 2019 geconcentreerd is op locatie AMC. Daarnaast verzorgen 
wij de diagnostiek van het Huid Medisch Centrum, een op kleine afstand van het 
AMC gelegen snel groeiende huidkliniek, recent ontstaan uit een 
samenwerkingsverband tussen het Amsterdams UMC en Centrum Oosterwal. Er is 
een nauwe samenwerking met de dermatologen van het Amsterdam UMC, niet 
alleen in diagnostiek en patiëntenzorg maar ook op het gebied van onderwijs. 
Naast de diagnostiek van genoemde ziekenhuizen is er een grote consultpraktijk, 
met name voor huid(adnex)tumoren en melanocytaire laesies, deelgebieden die in 
toenemende mate worden ondersteunt door onze afdeling moleculaire diagnostiek. 
Tenslotte heeft ook het postacademisch onderwijs onze speciale aandacht. 
Verdieping in andere aandachtsgebieden als aanvulling behoort tot de 
mogelijkheden. 

De afdeling Pathologie is een dynamische afdeling met 18 pathologen, 15 arts-
assistenten in opleiding en zo’n 150 medewerkers in diverse functies. De afdeling 
verzorgt de patiëntenzorg van het AMC. De afdeling heeft een landelijke 
diagnostische referentie functie voor verscheidene deelspecialismen en verricht 
nationaal en internationaal toponderzoek. Tevens heeft de afdeling een belangrijke 



onderwijstaak en vervult een voortrekkersrol in diverse curricula zoals de 
opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen. 

In de komende 5 jaar zal onze afdeling samengaan met de afdeling pathologie van 
het VUmc; de afdelingen pathologie van AMC en VUmc hebben een 
gemeenschappelijk afdelingshoofd en er zijn reeds initiatieven voor samenwerking 
op het gebied van moleculaire diagnostiek, opleiding, elektronen microscopie, en 
digitalisering van de pathologie. 

Wat we je bieden 

Wij bieden je ruime gelegenheid tot ontplooiing, verdieping en verbreding, extra 
scholing en een plek om te groeien! Werken bij Amsterdam UMC, locatie AMC, 
betekent werken in een inspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, 
in alle opzichten, wordt gestimuleerd. 

• Het salaris bedraagt maximaal € 6.964,- bruto per maand op basis van 36 uur 
(schaal MS CAO UMC)  
• Het salaris is exclusief eventuele toeslagen voor onregelmatige diensten, 
vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%). 
• Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van de fellow. 
• Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, heeft locatie AMC ook meer dan 
voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers. 
• Pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. Locatie AMC draagt een groot deel van 
de premie bij (70%).  
• Wij hebben een zeer actieve personeelsvereniging en organiseren verschillende 
(sportieve) activiteiten en evenementen door het jaar heen. 

Kijk voor een overzicht van al onze andere arbeidsvoorwaarden 
op www.werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden. 

Laten we kennis maken 

Wil je direct solliciteren? Gebruik dan de knop 'solliciteren' op deze pagina.  

Wil je eerst meer informatie of een dag(deel) meelopen? Neem dan gerust contact 
op met Dr. E.H. Jaspars (Patholoog), via 020 - 56 62827 of e.h.jaspars@amc.uva.nl. 

Wij zien uit naar onze kennismaking! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Kies a.u.b. een afdeling in het menu aan de rechterzijde. 
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