
 
Patholoog (1,0 FTE) 

 

In verband met de pensionering van een collega zijn we op zoek naar een enthousiaste 

patholoog die per 1 april 2022 ons team wil komen versterken.  

 

Uw werkzaamheden 

  
Voor onze afdeling Pathologie zoeken wij een collega die het vak in de volle breedte kan uitoefenen, 

met als voornaamste aandachtsgebieden Hematopathologie, Longoncologie en Moleculaire 

Diagnostiek. U bent hierbij verantwoordelijk voor de uitvoering van patiënten diagnostiek en 

participeert in de vele multidisciplinaire overleggen, alsmede de laboratoriumorganisatie en 

commissies binnen het ziekenhuis. Tevens draagt u bij aan het opleiden van 

laboratoriummedewerkers en artsen. 

Uiteraard hechten wij veel waarde aan klantvriendelijkheid en kwaliteit van onze zorgverlening. 

Daarom willen wij, met uw inzet, graag investeren in innovatie en nieuwe ontwikkelingen, zoals 

moleculaire diagnostiek en digitale pathologie. 

Uw werkomgeving 

 

De vakgroep 

De vakgroep Pathologie van het HagaZiekenhuis bestaat uit een maatschap van 4 pathologen. Het 

laboratorium beschikt over de ISO-accreditatie. In samenwerking met het LUMC verzorgen wij de B-

opleiding van AIOS Pathologie. De diagnostiek omvat het palet van een groot STZ ziekenhuis met een 

nadruk op Hematopathologie. Er is een sterke samenwerking met het hematologisch laboratorium met 

een gedeeld unithoofd. Door de omvang is er een laagdrempelige informele sfeer waar collegialiteit en 

flexibiliteit belangrijk zijn. Het laboratorium beschikt over een goed geoutilleerd lab met een 

enthousiast team.  

 

Het HagaZiekenhuis  

Het HagaZiekenhuis biedt topklinische, topreferente en basiszorg aan inwoners van Den Haag en 

omstreken, een verzorgingsgebied van bijna 300.000 inwoners.  

 

Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. We staan voor zorgzaamheid, innovatie en 

samenwerking. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op 

medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren. In ons ziekenhuis 

werken ruim 3.600 medewerkers, waarvan 1.500 verpleegkundigen en ruim 320 medisch specialisten. 

Het HagaZiekenhuis is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 25 specialismen. We leiden 

continu toekomstige artsen en verpleegkundigen op. 

Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis en heeft een Spoedeisende Hulp 

speciaal voor kinderen. 

 

Uw profiel  

 

 U bent een breed inzetbare patholoog of AIOS in de laatste fase van de opleiding met 

aantoonbare interesse in de deelspecialismen Hematopathologie, Longoncologie en 

Moleculaire Diagnostiek. 



 
 U heeft uitgebreide ervaring met de ISO 15189 en u heeft er plezier in om een belangrijke 

bijdrage te leveren aan het kwaliteitssysteem van de afdeling. 

 U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan zowel zelfstandig als in 

teamverband werken waarin collegialiteit en flexibiliteit belangrijk zijn. 

 U levert een waardevolle bijdrage aan multidisciplinair overleg en bent bereid te 

participeren in afdelingsoverstijgende commissies.  

 Interesse in opleiding, wetenschappelijk onderzoek en management taken strekken, 

evenals een afgeronde promotie, tot aanbeveling. 

 

Daarnaast herkent u zich in onze kernwaarden, ‘zorgzaamheid’, ‘innovatie’ en ‘samenwerking’.  

 

Arbeidsvoorwaarden  

 

Het betreft een aanstelling voor  1,0 FTE per 01 april 2022. 

De pathologen van het HagaZiekenhuis zijn lid van het Medisch Specialisten Coöperatief Haga U.A. 

(MSC Haga U.A.). De vacature valt onder het MSC Haga. U zult toetreden tot het MSC. 

 

Over het MSC Haga U.A. 

 

Het MSC Haga U.A. is een coöperatief die de vrijgevestigd medisch specialisten in het 

HagaZiekenhuis samenbrengt in één bedrijf. De leden van de coöperatie garanderen samen met de 

collega’s in loondienst en alle andere zorgprofessionals van het HagaZiekenhuis toegankelijke, veilige 

en hoogwaardige basis-, specialistische- en topklinische patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en 

wetenschap. Het MSC Haga U.A. biedt een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar 

samenwerking, opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende 

professionals krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken. 

  

Meer informatie en solliciteren 

 
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met mw. dr. Rosita ten Berge (patholoog) via 

(070) 210 5511 of dr. Remco Natté (patholoog, vakgroepvoorzitter) via (070) 210 5514.  

 

Wij ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 15 december 2021 via deze link. 

 

Een aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure 

 

Team recruitment van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en 

selectiebureaus. 

 

http://www.msc-haga.nl/
https://www.werkenbijhaga.nl/solliciteer/?vid=4054

