
 

  

Pathologie Friesland zoekt een  

KLINISCH PATHOLOOG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UW KWALITEITEN 

U beheerst het vakgebied in de volle 

omvang of bent gespecialiseerd in een 

of meer van de volgende 

deelgebieden; dermatopathologie, 

gastro-intestinale pathologie, 

uropathologie, cytopathologie en/of 

obductiepathologie.  

  

U werkt graag in teamverband, 

communiceert open en transparant 

zowel mondeling als op schrift. U bent 

zelfstandig, collegiaal, daadkrachtig en 

flexibel. Dat vertaalt zich in een  

kwaliteits- en klantgerichte houding.  

 

DE ORGANISATIE 

Als zelfstandige organisatie verrichten 

we vanuit Leeuwarden de pathologie 

diagnostiek voor de provincie Friesland 

en een deel van de Noordoostpolder. 

  

Wij werken met een team van 77 

medewerkers, waarvan 13 klinisch 

pathologen en 1 klinisch moleculair 

bioloog.  

 

Pathologie Friesland verzorgt de B-

opleiding tot patholoog i.s.m. het UMCG 

en biedt stages aan coassistenten. We 

zijn ISO15189 geaccrediteerd.  

 

De sfeer binnen Pathologie Friesland is 

open, informeel en betrokken. 

 

WIJ BIEDEN 

Binnen de vakgroep zijn wij geheel 

gesubspecialiseerd. Daarnaast zijn wij 

recent gestart met digitale pathologie 

en is er een nauwe regionale 

samenwerking. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

We bieden een dienstverband van 0.8 tot 

1 fte, voor in eerste instantie 1 jaar met 

zicht op verlenging. De aanstelling is 

conform de arbeidsvoorwaardenregeling 

voor medische specialisten (AMS).   

 

BELANGSTELLING? 

Voelt u zich aangesproken, heeft u 

interesse om onze vakgroep te versterken 

en de ambitie om gezamenlijk met 

enthousiaste collega’s  verder te werken 

aan de ontwikkeling van het vakgebied 

en Pathologie Friesland?  

Dan nodigen wij u van harte uit te 

reageren.    

AIOS in hun laatste jaar worden ook van 

harte uitgenodigd om te solliciteren.  

 

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met mevrouw dr. A. Klooster en 

mevrouw drs. M.G.J. Coster-Heerema 

(dagelijks bestuur vakgroep) via 

telefoonnummer  058 293 93 93.   

Een vakgroeps- en persoonsprofiel  is 

beschikbaar via de afdeling P&O.  

 

Uw sollicitatiebrief met CV ontvangen we 

uiterlijk 30 juni aanstaande en kunt u 

sturen aan mevrouw N. Dijkstra-de Groot, 

adviseur P&O, 

PenO@pathologiefriesland.nl. 

 

In week 27 worden de 

kennismakingsgesprekken gepland. Een 

aantal dagen meelopen kan onderdeel 

uitmaken van de procedure.  
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