
 

Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis en lid van de vereniging STZ (Samenwerkende 
Topklinische opleidingsZiekenhuizen). Er wordt een actieve bijdrage verwacht aan de topklinische ambitie en 
de daaraan verbonden thema's: opleiding, wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie. In het Spaarne 
Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons 'te gast' is. Gastvrijheid staat bij ons hoog 
in het vaandel.  
 
De Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland te Haarlem en Hoofddorp omvat ca. 200 maten en 
heeft ca. 120 personeelsleden in dienst waaronder ANIOS, secretaresses, chefs de clinique en research 
medewerkers. De werkzaamheden worden uitgeoefend in het Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem. 
 
Binnen de vakgroep Pathologie van de MSCK van het Spaarne Gasthuis ontstaat een vacature voor een 
 

  Patholoog (0,8-0,9 FTE) 
 

Wij vragen 
In verband met pensionering van één van de vakgroepsleden per 1 juli 2021 zoeken wij een enthousiaste 
collega met een brede klinische belangstelling, die goed kan werken in teamverband en die zich eveneens 
verder wil specialiseren in één of meer aandachtsgebieden. Ervaring in en/of belangstelling voor de 
hematopathologie, dermatopathologie, MKA-KNO, innovatieve technieken of management strekt tot 
aanbeveling. Dit geldt eveneens voor het succesvol afgerond hebben van een promotieonderzoek. Het geven 
van onderwijs (onder andere in het kader van de B-opleiding Pathologie), het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek en participatie in ziekenhuiscommissies wordt gestimuleerd. Wij zoeken een collega met een 
actieve houding en een visie op het verrichten van pathologisch onderzoek in een topklinisch ziekenhuis. 
 

Wij bieden  
De afdeling Pathologie is ISO 15189 geaccrediteerd en in 2019 geheel vernieuwd. De vakgroep bestaat uit 
een enthousiast team van zeven pathologen, verenigd in een regiomaatschap. Wij verzorgen de diagnostiek 
voor het Spaarne Gasthuis te Haarlem en Hoofddorp, het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en huisartsen in 
de regio. Tevens wordt deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. In affiliatie met de afdeling 
Pathologie van het AUMC-VUmc voeren wij de B-opleiding Pathologie.  
De nieuwe collega zal toetreden tot het MSCK van het Spaarne Gasthuis en buitengewoon lid worden van de 
Coöperatie MSIJ van het RKZ. Het betreft vrije vestiging met een overnameregeling. 
 

Nadere informatie 
Nadere informatie over deze vacature wordt gaarne verstrekt door de medisch manager van de vakgroep  
Dr. N.W.J. Bulkmans, patholoog, via: n.bulkmans@spaarnegasthuis.nl, of 023 2243416.  
 
Een schriftelijke reactie op de vacature, vergezeld van een CV en eventuele referenties, kan voor 31 januari 
2021 gericht worden aan de heer dr. J.P. Ezechiëls, voorzitter Medisch Specialistische Coöperatie 
Kennemerland via: MSCKwerving@spaarnegasthuis.nl. 
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