
 
 

Waarnemend Patholoog  
0,8 fte (voor de periode van 1 jaar) 

 

Binnen ons ziekenhuis werken vele disciplines samen onder het motto "Steeds beter". 
Een ieder levert vanuit zijn deskundigheid en competenties een bijdrage aan het realiseren van de 
ambities van Meander. Goede patiëntenzorg, gastvrijheid en zorgvernieuwing staan bij ons hoog 
in het vaandel. Ons primaire doel is het bieden van  professionele patiëntenzorg. Hierbij staan de 
Meander klantwaarden: betrouwbaarheid, deskundigheid en klantvriendelijkheid centraal. We 
verwachten van alle medewerkers dat zij, vanuit hun functie en kwaliteiten, hieraan een actieve 
bijdrage leveren. 
  
De afdeling Klinische Pathologie is onderdeel van het Laboratoriumcentrum. Wij werken als 
dienstverlener in een topklinisch ziekenhuis. Het laboratorium is ISO 15189 gecertificeerd.  De 
afdeling Klinische Pathologie verzorgt de diagnostiek voor het ziekenhuis, de huisartsen in Midden 
Nederland en enkele andere instellingen en er werken ruim veertig gemotiveerde medewerkers. 
Momenteel wordt voor de moleculaire diagnostiek samengewerkt met andere partners. 
  
De vakgroep Pathologie is een enthousiaste groep professionals , die samen en in goed onderling 
overleg de werkzaamheden verricht. Er heerst een goede en collegiale sfeer. Binnen de vakgroep 
Pathologie zijn zeven pathologen werkzaam, die het vak in de volle breedte uitoefenen en waarbij 
alle pathologen een of meerdere aandachtsgebied hebben. . Er is actieve deelname aan MDO’s en 
onderwijs.  
   
Functie-eisen  
Wij zoeken een deskundige en enthousiaste collega die de pathologie in de volle breedte kan 
uitoefenen en direct een bijdrage levert in de reguliere patiënten diagnostiek. U bent flexibel en in 
het bezit van goede communicatieve vaardigheden. Het hebben van een of meerdere 
aandachtsgebieden (bij voorkeur mammapathologie) strekt tot aanbeveling. 
   
Arbeidsvoorwaarden  
De arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS. 
 
Contactinfo  
U kunt tot 9 juni a.s. reageren op deze vacature. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Arensman, medisch manager a.i.  
via 033 - 850 5050. 
 
Solliciteer via de website van Meander Medisch Centrum, www.werkeninmeander.nl  
 

 

http://www.werkeninmeander.nl/

