
 

Werken bij het Reinier Haga Medisch 
Diagnostisch Centrum (Reinier Haga MDC), 
betekent werken bij één van de grotere 
medische laboratoria in Nederland. 
Het Reinier Haga MDC is onderdeel van 
de Reinier Haga Groep en opereert op landelijk 
niveau. Wij leveren top referente, eerstelijns, 
tweedelijns en business-to-business diensten 
aan onder andere huisartsen, ziekenhuizen, 
verloskundigen, arbodiensten, 
(verpleeg)klinieken en zelfstandige 
behandelcentra in heel Nederland. 
 
Binnen onze organisatie hebben wij vier 
specialismen:  klinische chemie, medische 
immunologie, medische microbiologie en 
pathologie. In totaal werken bij het Reinier 
Haga MDC  700 medewerkers, waarvan er ruim 
50 werkzaam zijn binnen de afdeling 
pathologie. 
 
De vakgroep pathologie bestaat uit 10 
pathologen. Binnen de vakgroep wordt gewerkt 
in deelspecialisaties. Samen met de afdelingen 
pathologie van het Erasmus Medisch Centrum 
en het Leids Universitair Medisch Centrum 
verzorgen wij de B-opleiding tot klinisch 
patholoog in affiliatie. 
  
In verband met uitbreiding zoeken wij een 
enthousiaste collega patholoog om ons team te 
versterken met name in dermato, GE en 
mammapathologie. 
 
 
 
 
 

De vakgroep pathologie is op zoek naar een collega 

Patholoog (fellow) 
1.0 fte  

Functie 
Onze nieuwe collega levert een actieve bijdrage aan de multidisciplinaire 
laboratoriumorganisatie en de diagnostische innovatie. Je investeert in de 
hoogwaardige consultfunctie voor zorgverleners  en je neemt deel aan 
multidisciplinaire overleggen. Wij proberen goed in te spelen op 
marktwerking in de gezondheidszorg. Klantvriendelijkheid, klantgerichtheid 
(maatwerk), ondernemerschap en kwaliteit van dienstverlening staan hoog in 
het vaandel. 

 
Profiel 
Je bent een constructieve teamspeler met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel voor de kwaliteit van zorg. Je bent flexibel en je 
beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.  
Je bent patholoog en hebt affiniteit voor dermatopathologie, gastro-
intestinale pathologie en mammapathologie. Ben je AIOS en in het laatste jaar 
van jouw opleiding, dan nodigen wij je eveneens uit te solliciteren. 
 
Wat kun je verwachten 
- Een aantrekkelijke functie in een uitdagende werkomgeving in een 

ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium 
- Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform AMS 
- Het betreft in principe een aanstelling voor de duur van een jaar met 

een dienstverband van 1.0 fte 
- De standplaats is Delft. 

 

Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over de vacature van patholoog kun je t/m 20 
december contact opnemen met dr. J.H.C. Meijers (medisch manager ) op  
015 – 260 43 37. Vanaf 21 december kun je contact opnemen met dr. F.M.M. 
Smedts (patholoog/plaatsvervangend manager) op 015-260 39 97. 
 
Via onderstaande link kun je jouw motivatiebrief en curriculum vitae 
uploaden t.a.v. dr. J.H.C. Meijers.  
 
Solliciteren kan tot en met 4 januari 2020. 
 
https://reinierdegraaf.nl/werken-bij/vacatures/vacature/patholoog/ 
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