
 
 

Klinisch Patholoog (Fellow) 
 

Ben jij de enthousiaste en ambitieuze beginnend patholoog die zich verder wil ontwikkelen in een 
Academische omgeving? 

 
Wat ga je doen 
Als Klinisch Patholoog (fellow) binnen Amsterdam UMC kun je je ontwikkelen in specifieke 
deelspecialismen binnen de pathologie door het verrichten van diagnostiek in al zijn aspecten. 
Daarnaast ben je ook betrokken bij het geven van onderwijs en het ontwikkelen/uitbouwen van 
onderwijsmethoden. 
 
Wat neem je mee 

 Registratie als klinisch patholoog of assistent in de laatste fase van de opleiding in de 
klinische pathologie 

 Interesse in dermatopathologie 
 Affiniteit met het exploreren van nieuwe diagnostische methoden en/of het geven van 

onderwijs 
 Goede contactuele en communicatieve eigenschappen en je kunt in teamverband goed 

samenwerken 
 
Wat bieden we jou 

 Een tijdelijk aanstelling voor de maximale duur van 24 maanden. 
 Het salaris bedraagt maximaal € 7.371,- bruto per maand op basis van 46 uur (schaal MS CAO 

UMC). 
 Naast een goed basissalaris krijg je onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% 

vakantietoeslag. Bereken hier jouw netto salaris. 
 Gratis en onbeperkt toegang tot onze online leeromgeving GoodHabitz. 
 Pensioenopbouw bij het ABP, waarvan wij 70% van de premie betalen. 
 Vergoeding van 75% van je OV-reiskosten. Kom je liever op de fiets? Dan hebben we een 

goede fietsregeling. 
 Een actieve personeelsvereniging én Jong Amsterdam UMC vereniging, die beide leuke 

(sportieve) activiteiten en evenementen organiseren. 
 
Waar en met wie werk je samen 
Wij zijn een academische afdeling pathologie met expert-pathologen voor de meeste 
subspecialistische onderdelen van de pathologie. Wij zoeken een collega die zich vooral wil 
verdiepen in de dermatopathologie. 
Onze afdeling heeft een omvangrijke dermatopathologie praktijk met een zeer gevarieerd aanbod 
hetgeen de mogelijkheid biedt tot verdieping in meerdere deelgebieden van de huidpathologie. Het 
aanbod wordt voor een belangrijk deel bepaald door inzendingen van de academische dermatologie 
van Amsterdam UMC (die sinds 2019 geconcentreerd is op locatie AMC) en de diagnostiek van het 
Huid Medisch Centrum, een op kleine afstand van het AMC gelegen snel groeiende huidkliniek, in 
2019 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Amsterdam UMC en Centrum Oosterwal. Er is 
een nauwe samenwerking met de dermatologen van Amsterdam UMC en Huid Medisch Centrum, 
niet alleen in diagnostiek en patiëntenzorg maar ook op het gebied van onderwijs. Naast de 
diagnostiek van genoemde ziekenhuizen is er een grote consultpraktijk, met name voor 
huidadnextumoren  en melanocytaire laesies, deelgebieden die in toenemende mate worden 

https://www.vismaraet.nl/bruto-netto-salaris-berekenen/


ondersteund door onze afdeling moleculaire diagnostiek. Daarnaast heeft ook het postacademisch 
onderwijs onze speciale aandacht. 
Verdieping in andere aandachtsgebieden als aanvulling behoort tot de mogelijkheden. 
De afdeling Pathologie van Amsterdam UMC is een grote academische afdeling (circa 300 
medewerkers), waarin diagnostiek gecombineerd wordt met wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs. De afdeling is gehuisvest op locatie AMC en op locatie VUmc. De afdeling heeft een 
landelijke diagnostische referentiefunctie voor verscheidene deelspecialismen en verricht nationaal 
en internationaal toponderzoek. Tevens heeft de afdeling een belangrijke onderwijstaak en vervult 
een voortrekkersrol in diverse curricula zoals de opleidingen geneeskunde en biomedische 
wetenschappen. 
De cultuur is open en de samenwerking over het algemeen laagdrempelig. Bovendien streven we 
naar gelijke kansen voor iedereen. Dat betekent dat er ruimte is voor een ieders cultuur, afkomst, 
ideeën en creativiteit. 
 
Interesse in deze functie 
Heb je nog vragen? Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Dr. E.H. Jaspars via 
eh.jaspars@amsterdamumc.nl of via 020-5662827. 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Carla Noom, Recruitment 
Adviseur, via 06-25210185.  
Een referentiecheck, screening en aanstellingskeuring kunnen onderdeel zijn van de procedure. 
Lees hier of dit ook voor jou geldt. Kom je bij ons in dienst, dan vragen we een VOG (Verklaring 
Omtrent Gedrag).  
Interne kandidaten krijgen, bij gelijke geschiktheid, voorrang op externe kandidaten. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
Direct solliciteren via Werken bij Amsterdam UMC | Klinisch patholoog (fellow) 

http://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/algemeen/medewerkerscreening
https://werkenbij.amsterdamumc.org/nl/vacatures/zorg/klinisch-patholoog-fellow

