
Patholoog 

 

Functieomschrijving 

Pathologie Radboudumc is op zoek naar een gedreven collega die in deeltijdaanstelling ons 

team komt versterken. We zoeken een patholoog met specialistische expertise in tenminste 

één van de onderstaande thema’s of je hebt de ambitie om je hierin te ontwikkelen om binnen 

deze thema’s vorm te geven aan wetenschappelijk onderzoek. 

• Uropathologie. 

• Hoofd-halspathologie 

• Bot- en wekedelenpathologie 

 

Het opleiden van studenten, AIOS en analisten/pathologie-assistenten behoort tot de taken. 

Tot slot is een actieve bijdrage in het kwaliteitsbeleid en procesinnovatie van de afdeling 

onderdeel van deze functie. 

 

Profiel 

Wij zoeken een uitstekend patholoog, gepromoveerd, met ervaring en/of affiniteit met digitale 

pathologie en moleculaire diagnostiek. Je bent een teamspeler en je wordt gedreven door 

innovatie. Je draagt actief bij aan opleiden, kwaliteitsmanagement en 

procesverbetering. Ervaring en affiniteit met het opleiden van AIOS, analisten en studenten 

strekt tot aanbeveling. 

 

Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken. 

 

Organisatie 

Pathologie Radboudumc 

De afdeling is ISO15189 geaccrediteerd. De staf van de afdeling Pathologie bestaat uit 18 

pathologen,4 klinisch moleculair biologen in de pathologie en 8 onderzoeksleiders. Deze staf 

is verantwoordelijk voor de kerntaken onderwijs en opleiden, wetenschappelijk onderzoek en 

patiëntenzorg van het Radboudumc. Daarnaast verzorgt het de pathologie diagnostiek voor 

het Maasziekenhuis Pantein en de Andros klinieken, alsmede een regionale en landelijke 

consultfunctie. 

 

De pathologen werken volgens een model waarbij sterk ontwikkelde deelgebieden verzorgd 

worden door teams van 2 tot 4 pathologen. Wij streven naar vorming van een duurzaam 

academisch-regionaal netwerk voor pathologie-diagnostiek en werken op een aantal 

deelgebieden samen met andere academische en niet-academische afdelingen voor pathologie. 

 

Het Radboudumc heeft gekozen voor profilerende research thema's die leidend zijn bij keuzes 

in de zorg. De afdeling beschikt over uitstekende expertise en faciliteiten voor het 

ontwikkelen en implementeren van computational pathology en moleculaire tumorgenetica in 

samenhang met de genoemde thema’s. Pathologie Radboudumc verzorgt het pathologie-

onderwijs aan onder andere de opleidingen Biomedische Wetenschappen, Wis- en 

natuurkunde, Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente en Voeding en 

Gezondheid aan de Wageningen University & Research. 

 

Het Radboudumc 

Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en 

https://www.radboudumc.nl/werken-bij/de-radboud-manier-van-werken/de-radboud-manier-van-werken
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/pathologie


betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in 

Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. 

Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie. 

 

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers 

daarover vertellen. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Het betreft een contract voor 25.2-33.6 uur per week, voor de duur van onbepaalde 

tijd. 

• Afhankelijk van kennis en ervaring vindt inschaling plaats in schaal UMS: min € 8168 

- max € 11933 bruto per maand bij volledig dienstverband (excl. vakantiegeld en 

eindejaarsuitkering). 

 

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, 

afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde 

cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.  

  

Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc. 

 

Opmerkingen en contactinformatie 

Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze 

functie te werken bij het Radboudumc? Bel dan ter oriëntatie eens met de vacaturehouder. 

Ook voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met prof. dr. 

Katrien Grünberg, afdelingshoofd/patholoog via (024) 361 43 61. 

  

Graag solliciteren vóór 13 oktober via het online sollicitatieformulier. 

 

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.  
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