
 

 
 
 

 

 

VieCuri is een topklinisch ziekenhuis met locaties in Venlo en Venray en enkele buitenpoli’s in omliggende 

gemeenten. Werken bij VieCuri betekent werken in een ziekenhuis met ruimte voor professionals en 

verantwoordelijkheid om je beroep uit te oefenen. VieCuri maakt deel uit van een 

samenwerkingsverband van zesentwintig vooraanstaande opleidingsziekenhuizen die topklinische en 

vaak hooggespecialiseerde medische zorg verlenen en een duidelijke focus hebben op wetenschap en 

innovatie: de vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Als 

opleidingsziekenhuis investeren wij in onze mensen. Zodat we niet alleen de beste zorg kunnen bieden 

aan onze patiënten, maar ook de beste professionals in huis hebben die de ruimte krijgen om zich te 

ontwikkelen en hun professionele  ambities waar te maken.  

Binnen het Collectief Medische Staf (CMS) zijn ruim 170 medisch specialisten actief, waarvan ca. 120 

medisch specialisten in vrije vestiging (stafmaatschap MSB VieCuri) en ca. 50 in dienstverband bij 

VieCuri. Het CMS hecht veel waarde aan het verlenen van hoogwaardige medisch specialistische 

patiëntenzorg, onderzoek & innovatie, kwaliteit en regionale samenwerking.  

De vakgroep Klinische Pathologie van het VieCuri Medisch Centrum zoekt per 1 januari 2021 een nieuwe 

collega voor de functie van 

Chef de Clinique Klinische Pathologie 

met perspectief als Klinisch Patholoog 

De afdeling Pathologie verzorgt de histologische, cytologische en obductie pathologie voor het VieCuri 

Medisch Centrum en streeft naar een regionaal samenwerkingsverband met de overige Klinische 

Pathologie afdelingen in de provincie Limburg (Laurentius Ziekenhuis Roermond, St. Jans Gasthuis 

Weert, Zuyderland Medisch Centrum en Maastricht UMC+), mede met behulp van een 

gemeenschappelijk digitaal netwerk. Moleculaire diagnostiek wordt  eveneens binnen dit regionale 

netwerk verzorgd. 

De afdeling verhuist begin 2021 naar een volledig nieuw en goed geoutilleerd laboratorium binnen het 

ziekenhuis. 

De afdeling Klinische Pathologie VieCuri MC verzorgt het niet-universitaire deel van de PA opleiding, in 

samenwerking met de afdelingen Pathologie van Maastricht UMC+ en Zuyderland Medisch Centrum.  

De ideale kandidaat dient te beschikken over betrouwbare diagnostische vaardigheden, aantoonbare 

wetenschappelijke interesse en organisatorische kwaliteiten. Van groot belang is voorts de bereidheid 

om zich in te zetten voor de opleiding van AIOS.  

Maar bovenal zoeken we een energieke, collegiale, communicatief vaardige en humorvolle 

persoonlijkheid, die naadloos binnen de groep past. 



 

In beginsel zal het gaan om een dienstverband-aanstelling als Chef de Clinique Klinische Pathologie 

(werktijdsfactor in overleg) bij het Medisch Specialistisch Bedrijf VieCuri (MSB), met nadrukkelijk 

oogmerk om bij wederzijds goedvinden uitgenodigd te worden om toe te treden tot de stafmaatschap 

MSB VieCuri, in vrije vestiging. 

Informatie 
Inlichtingen over deze functie worden u graag verstrekt door een van de Klinisch Pathologen:  
Dr. A.M.W. van Marion, e-mail avmarion@viecuri.nl 
Drs. S. Wouda, e-mail swouda@viecuri.nl 
Prof. dr.  A.P. de Bruïne, e-mail  adebruine@viecuri.nl 
Of bereikbaar per telefoon: 077-3205250 
 
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw CV en motivatie, kunt u voor 27 november a.s.  richten aan 

mevrouw R.P.J. Verhofstad-Janssen, adviseur P&O  Medisch Specialistisch Bedrijf VieCuri, 077-3205591 

of per mail via rosaliejanssen@viecuri.nl 
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