
 

Arts-specialist in de anatomo-pathologie 

 

Vacaturenummer: 7299 

Locatie: ZNA en GZA te Antwerpen 

Afdeling/ Bedrijfseenheid: MD Anatomo-Pathologie 

Jobtime: voltijds of deeltijds (8/10e) 

Contract: zelfstandige overeenkomst  

 

Labo Pathologie PA² zoekt een voltijdse of deeltijdse arts-specialist in de anatomo-pathologie.  

Wil je samen met je collega’s garant staan voor kwaliteitsvolle zorg? 

Jouw uitdaging:  

 

 Je participeert in de dagelijkse activiteiten van het labo pathologie met de optie om verder te 
groeien in deelgebieden. 

 Actieve deelname in de supervisie en opleiding van assistenten wordt verwacht. 

 Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst, alsook de waarden waar ZNA 
en GZA voor staan. 

 Je neemt enthousiast deel aan multidisciplinaire klinische vergaderingen. 

 Je neemt actief deel aan de wachtregeling. 

 Je werkt afwisselend op de verschillende sites van de GZA en ZNA ziekenhuizen.  

Jouw troeven: 

 

 Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in de 
anatomo-pathologie of je bent arts-specialist houder van de bijzondere beroepstitel in de 
anatomo-pathologie en Je bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating 
voor beroepsuitoefening. 

 Je hebt een allround interessegebied in pathologie, maar een bijzondere bekwaamheid in  
de dermatopathologie is een meerwaarde.  

 Je bent bereid om je verder te bekwamen in 1 of meerdere deelgebieden van pathologie  
in overleg met de dienst. 

 Je bent bereid te werken volgens de geplogendheden van een ISO 15189 gestuurde 
werkomgeving en werkt mee aan een kwaliteitsvolle uitvoering van procedures in jou 
domein. 

 Je bent woonachtig in België.  
 

Naast medische kwaliteiten beschik je ook over een aantal algemene vaardigheden: 

 Je bent een teamgerichte persoonlijkheid. 

 Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht. 

 Je herkent je in de visie van het labo en draagt deze mee uit. 

 Je bent gemotiveerd om mee te werken aan een moderne en vooruitstrevende digitale 

workflow binnen het labo. 



 

 

 Je kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan collega’s . 

 Je hebt een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s. 

 Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk. 

 Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.  

 

 

Dit mag je van ons verwachten: 

 Het labo PA² is het fusielabo voor de ZNA en GZA ziekenhuizen. Het labo staat voor een lean 

workflow in een innovatieve omgeving met hoge digitalisatiegraad. Laagdrempelig 

overlegklimaat binnen de dienst en goede samenwerking met de paramedici. 

 Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities en inbreng. 

 Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België.  

 ZNA en GZA staan voor toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. 

 ZNA biedt je een statuut als zelfstandige aan voor een voltijdse/deeltijdse invulling. 

 De start van je tewerkstelling is in onderling overleg te bepalen. 

 

Nog vragen? 

 

Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden. Kandidaturen worden strikt 

vertrouwelijk behandeld.  

 

Je kan je kandidatuur met CV, diploma, referenties en vermelding van het vacaturenummer 

richten aan Niels Vrijsen van HR Rekrutering via het e-mailadres niels.vrijsen@zna.be. 

Je kandidatuur zal bezorgd worden aan: 

 Dr. S. Declercq (Medisch Coördinator laboratorium voor Pathologische Anatomie PA² ,  

ZNA Middelheim – Centraal labo) 

 Dr. M. Meskens (Medisch Directeur Regio Zuid) 

 Dr. D. Stockman (Medisch Directeur Regio Noord) 

 Dr. K. Bervoets (Algemeen Medisch Directeur ZNA) 

 

Info over de wervingsprocedure?  

Contacteer Doktersadministratie via het e-mailadres dokters-administratie@zna.be. 

 

Meer weten over de functie?  

Contacteer Dr. S. Declercq (Medisch Coördinator laboratorium voor Pathologische Anatomie PA², 

ZNA Middelheim – Centraal labo) via het e-mailadres sabine.declercq@zna.be. 
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