
 
 

 

AIOS Pathologie UMC Utrecht 

 

Als AIOS Pathologie ben je verantwoordelijk voor de diagnostiek van ingezonden cel- en 

weefselmateriaal van patiënten. In het begin van de opleiding is er ruime supervisie maar 

naarmate je verder in de opleiding bent ga je steeds zelfstandiger werken. Je speelt een 

belangrijke rol in het diagnostisch en therapeutisch proces en maakt gebruik van technieken 

als histologie,cytologie, immunohistochemie en in toenemende mate moleculaire 

diagnostiek. Je bent een belangrijk deelnemer aan multidisciplinair overleg waarbij je als 

AIOS, onder supervisie van de patholoog, bevindingen bespreekt. 

De opleiding tot patholoog duurt bij een fulltime dienstverband vijf jaar en vindt voor 

grootste deel plaats in het UMC Utrecht op de afdeling Pathologie. Een gedeelte van de 

opleiding vindt plaats bij een afdeling Pathologie in een niet-academisch ziekenhuis voor een 

minimale periode van 6 maanden. Je start met de opleiding in de eerste helft van 2023. 

Het betreft een brede opleiding waarin alle deelgebieden van de pathologie aan bod komen. 

Ook maakt het geven van onderwijs en het doen van wetenschappelijk onderzoek deel uit 

van de opleiding.  Hierin komen alle deelgebieden van de pathologie aan bod.  

 

Functie-eisen : Je hebt een basisartsdiploma met BIG-registratie of bent in de afrondende 

fase daarvan. Wij hechten veel waarde aan jouw (aantoonbare) interesse in de klinische 

pathologie en in interesse in wetenschappelijk onderzoek. 

Je bent een enthousiaste, flexibele en toegewijde basisarts met teamspirit en humor die 

opgeleid wil worden tot patholoog. Je wilt graag werken met moderne digitale technieken.  

 

Afdeling 

De afdeling Pathologie telt ongeveer 140 medewerkers met een staf van negentien 

pathologen en vier klinisch moleculair biologen. Ze speelt een centrale rol in cel- en 

weefseldiagnostiek, onderwijs, ziekteleer en translationeel wetenschappelijk onderzoek. 

Pathologie valt onder de divisie dLAB en heeft een zeer goede infrastructuur voor de volle 

breedte van de diagnostiek en research. Mede door intensieve regionale partnerships van de 

afdeling zijn er uitstekende toekomstperspectieven.  

Solliciteren en contact 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in september 2022. 

Je kunt je sollicitatie sturen naar:  

m.r.vandijk-20@umcutrecht.nl, cc: e.wijlacker@umcutrecht.nl  

Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met Prof. dr. Marijke van Dijk, opleider 

en patholoog via m.r.vandijk-20@umcutrecht.nl tel.nr. 088-7559559. 
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