
 
Klinische Patholoog (0,7-1,0 FTE) 

 
 
Korte omschrijving 
Binnen de afdeling Klinische Pathologie zoeken wij vanwege uitbreiding op korte termijn een 
enthousiaste patholoog om ons team te versterken. 
 
De afdeling 
De afdeling Klinische Pathologie is onderdeel van Gelre Ziekenhuizen en is gevestigd op de locatie 
Apeldoorn. Er werken 7 pathologen (5,6 FTE), 21 analisten en 6 secretaresses. Het lab is 
verantwoordelijk voor onderzoek voor de eigen ziekenhuizen, maar ook voor huisartsen en instellingen 
in de regio. Het laboratorium voert ook onderzoek uit voor het BVO-darmkanker.  
Jaarlijks worden ca 34.000 onderzoeken verricht (T- en C-nummer). Moleculaire diagnostiek wordt 
voor een groot deel uitbesteed. 
De afdeling verzorgt een AIOS-opleiding in samenwerking met het UMCU. Het is de bedoeling om die 
samenwerking verder uit te bouwen met behulp van digitale pathologie, waarbij gestreefd wordt naar 
het oprichten van expertteams op diverse oncologische gebieden. In 2022 zal de scanmogelijkheid 
voor digitale pathologie in Gelre worden gerealiseerd.  
De afdeling Klinische Pathologie is geaccrediteerd volgens de ISO 15189:2012. 
 
Jouw profiel 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze, flexibele collega met brede klinische belang-
stelling, die de pathologie in de volle breedte kan uitoefenen.  
Die bereid is actief te participeren in de opleiding tot AIOS, die goed functioneert in teamverband en 
die activiteiten t.b.v. de medische staf en de organisatie op zich wil nemen. Wetenschappelijke 
belangstelling en kennis van moderne technieken strekt tot aanbeveling naast de bereidheid zich te 
sub-specialiseren. Momenteel zoeken wij iemand met expertise op het gebied van de mamma-
pathologie.  
Assistenten in de laatste fase van hun opleiding worden van harte uitgenodigd te reflecteren. 

Ons aanbod 

Wij bieden een uitdagende functie in een goed geoutilleerd perifeer laboratorium. Je bent werkzaam 
op basis van 0,7- 1,0 fte.  Je aanstelling is gebaseerd op de AMS-regeling. 
Je werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op de locatie Apeldoorn, incidenteel kan je 
aanwezigheid vereist zijn op locatie Zutphen. 

Organisatie 

Gelre ziekenhuizen is een topklinische ziekenhuisorganisatie (STZ) met locaties in Apeldoorn en 
Zutphen. Daarnaast beschikt Gelre over buitenpoliklinieken in Lochem, Doesburg, Dieren en Epe over 
een Diagnostisch Centrum in Apeldoorn. Met meer dan 3.600 betrokken medewerkers, van medisch 
specialist tot vrijwilliger, wordt elke dag gewerkt aan een betere gezondheid voor de 350.000 mensen 
in het verzorgingsgebied. Gelre ziekenhuizen is ambitieus en zal de komende jaren vanuit een solide 
fundament transformeren naar een veelzijdige (netwerk)organisatie voor persoonlijke en 
hoogwaardige medisch specialistische zorg. Gelre heeft recentelijk haar strategie voor de periode 
2019-2025 vastgesteld met als centraal thema ‘Zorg beter voor elkaar’. 

Werken in Gelre betekent werken in de mooie, groene omgeving van de Veluwe en aan de rand van 
de IJssel met alle voorzieningen die je mag verwachten. De locaties zijn centraal gelegen en 
uitstekend bereikbaar via de A1, A50 en de N348. 



 
Meer informatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Heleen Doornewaard, patholoog/ 
medisch manager via email (h.doornewaard@gelre.nl) of telefonisch (06-51930529) of met een van 
de andere pathologen (tel. 055-5818250). 
 
Ben je geïnteresseerd? Reageer dan vóór 30 mei aanstaande door je brief en cv te mailen aan  
WerkenbijGelre@gelre.nl  
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