
Allround Analist / Obductie-assistent 
Pathologie  
1.8 fte  
 
De afdeling Pathologie maakt deel uit van de expertise-eenheid Diagnostiek en Advies van het 
Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). De afdeling beschikt over laboratoria ten 
behoeve van zowel de klinische diagnostiek (Klinische Pathologie) alsook wetenschappelijk 
onderzoek (Experimentele Pathologie). Binnen de Klinische Pathologie werken 12 pathologen, 
10 assistenten in opleiding alsook 45 personen ondersteunend personeel. Het laboratorium is 
ISO15189 gecertificeerd, en is onderverdeeld in de functionele units histologie, cytologie, 
secretariaat en speciale technieken. Deze advertentie betreft functies binnen de units 
histologie en speciale technieken en zijn gericht op de taakgebieden histologie, obductie-
assistentie en immunohistochemie. De analisten behorende tot deze teams zijn 
gespecialiseerd in het uitvoeren van histologische en immunohistochemische technieken, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne en hoogwaardige apparatuur. Vanuit deze groep 
analisten is tevens een aantal van hen opgeleid om de patholoog te kunnen assisteren bij het 
verrichten van obducties. Een obductie heeft primair tot doel het vaststellen van de oorzaak 
van overlijden bij patiënten en is daarnaast een onmisbaar instrument voor kwaliteitsborging 
in het ziekenhuis. 
 
Functieomschrijving  
Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste allround analisten pathologie (1,8 fte), die ons 
dynamisch analistenteam binnen de taakgebieden histologie, obductie en 
immunohistochemie willen komen versterken. Voor de eerste positie (1,0 fte) zijn wij 
nadrukkelijk op zoek naar een collega die de werkzaamheden in het histologisch lab gaat 
combineren met het bieden van ondersteuning aan de patholoog bij het verrichten van een 
obductie, waarbij het zwaartepunt van het taakgebied op termijn zal verschuiven in de richting 
van obductie assistentie. Binnen de tweede vacante positie (0,8 fte) ben je voornamelijk 
werkzaam als analist immunohistochemie, waarbij je ook laboratoriumtechnieken zult 
uitvoeren die tot het taakgebied van de histologie behoren.   
Binnen het taakgebied van de histologie voer je alle voorkomende histologische 
werkzaamheden uit, waaronder het inbedden en het verwerken van patiëntmateriaal tot 
microscopisch te beoordelen preparaten ten behoeve van de patiëntenzorg.  
Binnen het taakgebied van de immunohistochemie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering 
en de technische controle van de dagelijkse immunohistochemische kleuringen. Daarnaast ben 
je betrokken bij de kwaliteitsbewaking van de diagnostische immunohistochemische 
kleuringen.  
Als obductie-assistent ondersteun en assisteer je de patholoog bij het verrichten van een 
obductie. Bovendien ben je verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van de 
obductieruimten volgens de geldende richtlijnen. 
In het algemeen lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe en bestaande 
protocollen, technieken en klinische onderzoeksprojecten. Je hebt affiniteit met kwaliteitszorg 
binnen de pathologie. Tevens draag je zorg voor verbreding en verdieping van eigen kennis en 
expertise en draagt dit over aan andere collega’s. De werkzaamheden zijn ingebed in een 
kwaliteitssysteem waarin een proactieve houding van je wordt gevraagd. 



Functievereisten  
• Je bent in het bezit van een afgeronde laboratoriumopleiding op bij voorkeur HBO 

niveau. 
• Je hebt ervaring/affiniteit en bereidheid om opgeleid te worden tot obductie-assistent 

ten einde de patholoog te kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van een obductie. 
• Je hebt bij voorkeur ervaring met gangbare histologische en/of immunohistochemische 

technieken. 
• Je kunt goed functioneren in teamverband, en je hebt uitstekende sociale en 

communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.  
• Je hebt affiniteit en ervaring met het werken volgens kwaliteitsrichtlijnen zoals 

ISO15189, waarvoor het laboratorium geaccrediteerd is. 
• Je hebt een flexibele werkhouding. 

 
Voor deze functie geldt dat u voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.  
 
Aanstelling  
Het betreft een arbeidsovereenkomst van 1 jaar /maanden voor gemiddeld 28,8 - 36 uur per 
week conform artikel 2.4.2 Cao umc, zijnde een tijdelijk contract vooruitlopend op een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als bedoeld in lid 3 van artikel 2.3 Cao umc. 
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 3280 bruto per maand 
bij een fulltime aanstelling, conform schaal A07 van de Cao umc. 

Arbeidsvoorwaarden  
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing. Wij bieden u:  

• Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris 
• Goede pensioenvoorziening 
• Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en 

arbeidsongeschiktheid (Loyalis) 
• Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement 
• Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning 

methodiek. 
 
 
Sollicitatiemogelijkheden Wij verzoeken je, vóór 15-11-2021, digitaal te solliciteren via deze 
website door gebruik te maken van de "solliciteren" knop. Sollicitaties via andere kanalen 
kunnen door ons niet in behandeling worden genomen. 

Vragen 
Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kunt u contact 
opnemen met Dhr. G.M.J.M. Roemen, Manager afdeling Pathologie MUMC+ (tel: 043-387 46 05 
/ 387 46 11; guido.roemen@mumc.nl), of  Dhr. B. Frère, Teamleider unit Histologie afdeling 
Pathologie MUMC+ (tel: 043-387 66 16 / 387 46 11  /benoit.frere@mumc.nl ).  Meer algemene 
informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te vinden op 
www.werkenbijhetazm.nl  

 


