
Klinisch Patholoog        

In verband met pensionering van één van de pathologen zoekt de Organisatorische Eenheid (OE) Pathologie per 1 juli 

2023 een Klinisch Patholoog. Kom jij graag te werken in een groot topklinisch ziekenhuis? Op een efficiënt ingerichte 

Pathologie afdeling met betrokken medewerkers?  Lees dan verder!  

Bedrijfsinformatie 

Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere patiënt op de 

manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het realiseren van 

onze missie. 

 

We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch 

opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en 

samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn ons Traumacentrum en Neurocentrum. In 

ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische kankerzorg. 

 

Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl. 

Functieomschrijving 

HMC is een topklinisch ziekenhuis waarin veel oncologische zorg wordt verricht. De organisatorische eenheid 

(OE) Pathologie bestaat uit zes pathologen en verricht vooral diagnostiek voor het ziekenhuis en een aantal 

ZBC’s in de regio. Het laboratorium is gevestigd op locatie HMC Westeinde in het centrum van Den Haag en 

heeft een satelliet op locatie HMC Antoniushove in Leidschendam, op deze werkplek werk je digitaal. De OE 

Pathologie verzorgt de B-opleiding pathologie binnen de Leidse OOR en leidt ook regelmatig co-assistenten 

op. Er is intensieve samenwerking met het LUMC op diverse vakgebieden waaronder moleculaire diagnostiek. 

De vakgroep zal in de komende jaren gaan fuseren met de vakgroep pathologie van het Haga Ziekenhuis. 

Functie-eisen 

Je hebt interesse in pathologie in de volledige breedte en hebt daarnaast meerdere aandachtsgebieden, 

voor de exacte invulling hiervan zijn meerdere opties bespreekbaar. Je participeert in MDO’s binnen je 

aandachtsgebieden en draagt bij aan de opleiding van AIOS. Op termijn wordt er van je verwacht dat je 

participeert in functies binnen HMC of OE zoals commissies, afdelingsgebonden taken en projecten, 

kwaliteit, management en/of bestuur. 

 

Je bent gemotiveerd, werkt zelfstandig en efficiënt. Je bent collegiaal waarbij effectief communiceren en 

samenwerken essentieel zijn. Een afgeronde promotie en ambities om je verder te ontwikkelen zijn een 

pre. Ben je een startende patholoog of een AIOS in de laatste fase van je opleiding? Ook dan nodigen wij je 

van harte uit om te solliciteren. 

 

Bij indiensttreding vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag). 

http://www.haaglandenmc.nl/


Arbeidsvoorwaarden 

De ruim 200 vrijgevestigd medisch specialisten van HMC hebben zich verenigd in één maatschap, het 

Medisch Specialistisch Bedrijf HMC. Kwaliteit, innovatie en dienstverlening zijn belangrijke waarden. De OE 

Pathologie participeert in het Medisch Specialistisch Bedrijf HMC (MSB). Bij toetreding tot het MSB is een 

goodwillregeling van toepassing. Daarnaast kent het MSB een kennismakingsperiode van zes maanden. Je 

treedt toe tot het MSB voor 9 dagdelen (8 bespreekbaar). 

 

Contactinfo 

Geef jij je carrière een plus? Solliciteer dan uiterlijk 28 februari 2023, via de sollicitatiebutton.  

De sollicitatiegesprekken zullen kort hierop plaatsvinden. Je kunt je motivatiebrief en cv richten aan Elke 

Peters, medisch gemandateerde van de OE Pathologie.  

  

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Elke Peters (medisch gemandateerde van de OE 

Pathologie), via: e.peters@haaglandenmc.nl of 088 979 16 10.  

 

De procedure voor het aanstellen van een medisch specialist gebeurt met de grootste zorgvuldigheid. De procedure neemt 

zo'n drie maanden in beslag. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/klinisch-patholoog/

