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In verband met vertrek van één van de pathologen, zijn wij op zoek naar een klinisch patholoog. Zowel ervaren 
pathologen, als AIOS in de laatste fase van de opleiding worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Ben jij die 
klinisch patholoog die ons ambitieuze en enthousiaste team komt versterken? 

Wij zoeken voor 0,9 FTE een klinisch patholoog. Deeltijd behoort tot de mogelijkheden. 
 
Waar kom je te werken? 
CWZ is één van de 27 topklinische ziekenhuizen in Nederland. De vakgroep klinische pathologie bestaat uit zeven 
enthousiaste pathologen en is gevestigd in CWZ. De afdeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
patiëntendiagnostiek van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, de Sint Maartenskliniek, de Mauritskliniek en de 
huisartsen in de regio. Alle pathologen werken allround en hebben daarnaast expertise in meerdere 
aandachtsgebieden. De vakgroep verzorgt de B-opleiding pathologie.  Er wordt intensief samengewerkt met het 
RadboudUMC met betrekking tot de moleculaire diagnostiek. Op de afdeling is een KMBP-er aanwezig. Één van 
de speerpunten van het CWZ waarin de pathologie  participeert is het samenwerkingsverband “Prosper”, als 
koploper wat betreft prostaatoperaties middels de neurosafe procedure. Daarnaast vindt er regionale 
centralisatie van mammazorg in het CWZ plaats maar ook vele andere specialismen zijn onderdeel van de 
dagelijkse diagnostiek.  We zijn een collegiale en flexibele groep die vele mogelijkheden biedt om je verder te 
ontwikkelen op gebied van management, wetenschap en opleiding. 

Wat ga je doen? 
Je bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de patiëntendiagnostiek over de volle breedte en hebt 
hiernaast meerdere aandachtsgebieden. Participatie in MDO’s, onderwijs, commissies en werkgroepen zijn 
onderdeel van je functie. Affiniteit voor managment strekt tot de aanbeveling maar is geen strikte voorwaarde.   

Zo maak jij het verschil 
Je brengt enthousiasme, collegialiteit, daadkracht en gedrevenheid met je mee. Flexibiliteit en collegialiteit staan 
bij ons hoog in het vaandel. 

Wat je van ons krijgt 
Een inspirerende werkomgeving in een collegiaal team binnen een STZ Santeon ziekenhuis. Aanstelling conform 
AMS-regeling. Jaarcontract dat na gebleken geschiktheid omgezet zal worden naar onbepaalde tijd. 

Meer weten, solliciteren of meelopen? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. ir. Saskia van den Berg-van Erp, medisch manager of één 
van de andere pathologen via telefoonnummer 024-3658510.  

Ben je enthousiast geworden over deze functie? Solliciteer dan uiterlijk 25 januari 2023 via deze link: 
https://www.werkenbijcwz.nl/vacatures/klinisch-patholoog/. Je kunt jouw sollicitatie richten aan Jean-Pierre van 
Beers, lid raad van bestuur. De selectiegesprekken vinden hoogstwaarschijnlijk plaats in week 6 of 7. 
Een assessment maakt deel uit van de procedure. 
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