
  

In het kort 

vacaturenummer : C.20.NG.YZ.04 

sluitingsdatum : tot en met 23 februari 2020 

 

Patholoog met aandachtsgebied Gastro-Intestinale 

Oncologie (GE-patholoog), Leiden  

 

De functie 

Onze afdeling Pathologie zoekt een patholoog met sterke interesse in gastro-intestinale oncologie (GE) 

pathologie. Ben jij de geschikte kandidaat? 

 

Als GE-patholoog participeer je als volwaardige partner in lopende translationele en klinische onderzoeken op dit 

deelgebied, zowel binnen als buiten onze afdeling Pathologie. Je draagt, binnen de opleidingssetting, in de volle 

breedte bij aan de gastro-intestinale diagnostiek, waaronder de gastro-intestinale (inclusief pancreas) cytologie 

en moleculaire diagnostiek. Ook participeer je in enkele andere thema's zoals de endocriene pathologie en/of 

uropathologie. Daarnaast rouleer je mee in het weekconsulentschap en verzorg je, voor een deel, met name het 

GE-onderwijs aan aios en studenten. 

 

Het profiel 

Wij zoeken een gepromoveerde patholoog met sterke interesse in de GE-pathologie (GE-patholoog) die als 

teamplayer bereid is en aantoonbaar in staat is om als volwaardige partner te participeren in de lopende 

translationele en klinische onderzoeken op dit deelgebied, zowel binnen als buiten de afdeling Pathologie. Je 

bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en beschikt bovendien over uitstekende communicatieve 

vaardigheden richting collega’s en studenten. Ook bijna klare pathologen (AIOS) worden nadrukkelijk gevraagd 

te reageren. 

 

Het aanbod 

Je werkt in een dienstverband van 32 uur per week. Ben je een nieuwe medewerker, dan krijg je in eerste 

instantie een aanstelling voor één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van je 

opleiding en ervaring is conform schaal UMS, cao UMC.  

 

Werken bij het LUMC  

In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij 

investeren in baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze 

artsen, gespecialiseerde zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend 

personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal 

onderzoek. En hier hebben wij jou bij nodig! Je komt te werken op de afdeling Pathologie bij het LUMC. Gastro-

intestinale (GE) oncologie is een van de belangrijkste oncologische speerpunten van het LUMC. Het LUMC 

vervult daarbij een rol als tertiair verwijscentrum voor onder andere slokdarm- en maagtumoren, 

pancreastumoren, primaire levertumoren en vroeg-carcinomen van het colon (CRC, T1). De overige CRC-

chirurgie wordt in regionaal verband vormgegeven met het Haaglanden Medisch Centrum (Universitair Kanker 



 

Centrum Leiden-Den Haag). Daarnaast is er in het LUMC een actief lever-, nier- en pancreastransplantatie 

programma en biedt het LUMC topreferente zorg op het gebied van complexe hepatologie en inflammatoire 

darmziekten. 

 

Meer informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kun je vinden op www.werkenbijhetlumc.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met 

prof .dr. V. Smit, afdelingshoofd/opleider, afdeling Pathologie, telefoon 071 526 66 28. 

 

Solliciteren 

Wil je solliciteren, vul dan uiterlijk 23 februari ons   in. Je kunt ook direct solliciteren via www.werkenbijhetlumc.nl. 
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