
 
 

De vakgroep Klinische Pathologie van het ETZ heeft per direct een vacature voor een  

Chef de Clinique Klinische Pathologie  

0,6 fte 

 

Uw uitdaging 

De pathologie diagnostiek wordt in volle breedte uitgeoefend met thematische aandachtsgebieden. 

Het laboratorium beschikt over moderne faciliteiten waaronder een uitgebreid moleculair 

laboratorium in samenwerking met moleculaire pathologie van het Erasmus MC te Rotterdam. Er is 

een B-opleiding in clusterverband met het Erasmus MC te Rotterdam. Op dit moment zijn we in een 

vergevorderd stadium bezig met een fusietraject met het pathologie laboratorium van Bravis 

Ziekenhuis. Het laboratorium is sinds 2018 ISO geaccrediteerd. 

Uw werkomgeving 

De vakgroep klinische pathologie, onderdeel van het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf 

Midden-Brabant, bestaat uit 6 pathologen. Ze verrichten de diagnostiek voor het topklinisch 

ziekenhuis Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk, de huisartsen in de regio 

Midden Brabant (o.a. in samenwerking met Diagnovum) en Polidirect. Het laboratorium is gevestigd 

op locatie Elisabeth van het ETZ. 

Uw profiel 

- U bent gediplomeerd en BIG geregistreerd.  

- U bent enthousiast over het vak en heeft affiniteit met alle aspecten van de afdeling pathologie. 

- U bent breed inzetbaar en heeft goede contactuele eigenschappen. 

- U beoefent het vak in de volle breedte.  

Ons aanbod 

- Het betreft een tijdelijke aanstelling voor tenminste 6 maanden  

Informatie en sollicitatie  

Neem voor meer informatie contact op met dhr. J. Stavast, medisch manager (j.stavast@etz.nl of via 

013-2212600) of een van de andere vakgroepleden (via 013-2212600). Ze staan u graag te woord om 

vragen te beantwoorden.  

Stuur uw sollicitatie met cv en vermelding van een referentie voor 20 september 2021 aan dhr. J. 

Stavast, e-mailadres: j.stavast@etz.nl.  

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de 

gemeente waar je ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt 

voor deze functie. De VOG moet binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn. 
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