
 
 

Pathologists' assistant (Pathasser) 
 

Samen met jouw team iedere dag weer kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en dienstverlening leveren. 
Belangrijk werk, want zo stel jij als pathasser onze medische professionals in staat om voor onze 
patiënten het beste individuele behandelplan te maken. De afdeling Pathologie van het St. Antonius 
Ziekenhuis zoekt een nieuwe collega voor 24 – 36 uur per week op onze locatie Nieuwegein. 
 
Wat ga je doen? 
Als ervaren pathasser verwerk je samen met je collega-pathassers zelfstandig complex patiëntmateriaal. 
Samen met je collega’s in de uitsnijkamer draag je zorg voor de productie van de dag binnen de gestelde 
doorlooptijd en ben je verantwoordelijk voor de uitsnijkamer. Indien nodig overleg je met je collega’s of 
met de patholoog. Je draagt actief bij aan de opleiding van twee collega’s die momenteel de opleiding tot 
pathasser volgen. Daarnaast ben je bereid om in tijden van drukte of krapte bij te springen zodat we 
samen zorgdragen voor de productie van die dag. Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van 
nieuwe en bestaande protocollen, onderzoeken en technieken. 
 
Jij brengt mee 
Als pathasser in ons laboratorium beschik je over een hoog verantwoordelijkheidsgevoel naar het werk 
én je collega’s toe. Daarnaast ben je stressbestendig: wanneer het wat drukker is, weet jij je hoofd koel te 
houden en de werkzaamheden in goede banen te leiden. Protocollair werken is jouw tweede natuur en je 
bent goed in het onderscheiden van de hoofd- en bijzaken. Je werkt zelfstandig, maar weet daarbij goed 
je eigen grenzen te bewaken. Ook ben je analytisch sterk en communicatief vaardig. We vinden het tot 
slot belangrijk dat je out-of-the-box denkt en we waarderen het als je actief meedenkt over het verbeteren 
van onze werkprocessen.  
 
Verder beschik je over: 

 Hbo-werk- en -denkniveau aangevuld met de post HLO-opleiding tot pathologists’ assistant; 

 Minimaal 1 jaar werkervaring als pathasser. 
 
Wij bieden jou 

 De ervaring om te werken bij een van de grootste Pathologielaboratoria van Nederland binnen 
een gezellig team van fijne en betrokken collega’s. 

 Een jaarcontract voor 24-36 uur per week. Het precieze aantal uur bespreken we in overleg met 
elkaar. Wanneer we na het jaar beiden positief zijn, kun je in aanmerking komen voor een 
contract voor onbepaalde tijd. 

 Een bruto maandsalaris van maximaal € 3.774,- op basis van 36 uur p/w en afhankelijk van je 
vooropleiding en ervaring (FWG 50 cao-ziekenhuizen). 

 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een 13e maand en korting op sporten, een 
fietsregeling, nieuwe schoenen en een nieuwe laptop of mobiel. 

 Volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding, zodat je jouw roeping zo lang 
mogelijk kan blijven uitoefenen. 

 Deelname aan carrièreportaal ‘Sterk in je Werk’ met interessante workshops en onlinetrainingen. 

 Het St. Antonius is per openbaar vervoer goed te bereiken en er is mogelijkheid tot parkeren in 
naastgelegen parkeergarage. 

 
Aangenaam! 
De afdeling Pathologie is een afdeling in beweging. We streven er iedere dag samen naar om onze 
diagnostiek en dienstverlening te verbeteren door te leren en innoveren. Alleen op deze manier stellen wij 
de medische professionals in staat om het beste individuele behandelplan voor de patiënt te maken. Ons 



laboratorium is ISO15189 geaccrediteerd en daar zijn we trots op! We zijn ambitieus en innovatief; we 
zijn bezig met het volledig digitaliseren van de diagnostiek. 
 
Als afdeling vormen we samen met de laboratoria Pathologie van het Rijnstate in Arnhem en het Jeroen 
Bosch in Den Bosch het samenwerkingsverband Pathologie-DNA. Binnen dit samenwerkingsverband 
bepalen we gezamenlijk op basis van de laatste kennis, technieken en inzichten hoe we het materiaal 
van de patiënt het beste kunnen verwerken. Ons motto is continu innoveren en blijven ontwikkelen. Dat 
geldt ook voor onze teamleden. Om verder te ontwikkelen bieden we diverse mogelijkheden zoals het 
oppakken van extra taken, het deelnemen aan werkgroepen binnen Pathologie-DNA of het doorstromen 
naar andere teams. Meer informatie over Pathologie-DNA lees je hier. 
 
Contact 
Heb je nog vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met Carola Michielsen, afdelingshoofd 
Pathologie via T 088-3207929. Zij vertelt je graag meer. 
 
Solliciteren 
Wij ontvangen jouw gemotiveerde sollicitatie en cv graag via de solliciteerbutton op onze website. Zolang 
deze vacature online staat, kun je solliciteren. 

https://www.pathologie-dna.nl/
https://werkenbijantonius.nl/vacatures/details/pathologists-assistant-pathasser/

