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Wij zoeken een ervaren 

 

KERNANALIST CYTOLOGIE  

 

Deel jij met ons de passie voor Cytologie en heb jij ervaring in het 

beoordelen van een grote diversiteit aan cytologische materialen?  

Dan kunnen we je kennis goed gebruiken!  

 

Organisatie  

Pathan (www.pathan.nl) is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een  

van de grootste laboratoria voor pathologiediagnostiek. Wij werken 

voor ziekenhuizen en huisartsen in Zuid-West Nederland. Per 2023 

is Pathan ook werkzaam voor het Groene Hart Ziekenhuis en huisartsen 

in de regio Gouda. 

 

Over de functie 

Als cytologisch analist bij Pathan maak je deel uit van een gedreven 

team waarin cytologisch analisten en cyto-pathologen intensief 

samenwerken om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden.  

De functie bestaat uit het microscopisch beoordelen van een breed 

aanbod en diversiteit aan cytologische materialen (cervix en algemene 

cytologie en beenmerg morfologie) waarbij een diagnosevoorstel wordt 

geformuleerd en in veel gevallen zelfstandig wordt geautoriseerd. 

Voortdurend vindt interne consultatie plaats van complexe cytologische 

casussen. Kennisontwikkeling en kwaliteit staan dan ook centraal. 

De te beoordelen preparaten, veelal monolayer (BD Surepath) 

preparaten, worden door onze afdeling Speciale Technieken vervaardigd. 

Als cytologisch specialist doe je bij Pathan veel inhoudelijke kennis op 

waardoor je een stevige/gewaardeerde gesprekspartner bent van de 

cyto-patholoog.  

 

Tijdens het assisteren bij puncties in de kliniek (o.a. ROSE) heb je 

contact met de clinici.  

Dagelijks zijn er sign-out momenten met één van onze cyto-pathologen 

die je voorbereid en afhandelt. Op stimulerende wijze kan jij onervaren 

analisten inwerken en begeleiden. Naast deze werkzaamheden lever je 

een actieve bijdrage aan de kwaliteitsbewaking van de gebruikte 

technieken aan het kwaliteitszorgsysteem en werk je mee aan nieuwe 

ontwikkelingen en het beleid binnen de afdeling. Heb je interesse in 

LEAN, digitalisering of medezeggenschap (OR)? Ook daarvoor biedt 

Pathan voldoende uitdagingen. 

 

Functie-eisen 

Je bent in het bezit van een MLO-of HLO-diploma richting pathologie en 

heb je ruime ervaring als cytologisch analist. Je hebt gedegen kennis 

van cytologische technieken, je bent zelfstandig, betrokken en 

zorgvuldig en je kan goed in teamverband werken.  

Je beschikt over goede sociale en initiërende vaardigheden en een 

flexibele instelling. In verband met externe punctieondersteuning is een 

rijbewijs noodzakelijk. 

 

 

 

 

 



Wat bieden wij? 

Wij bieden je een dienstverband voor 32-36 uur. Het salaris is 

afhankelijk van relevante werkervaring en opleiding volgens FWG 

(indicatie FWG-50, maximaal  

€ 3.850).  

 

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. 

Maar daarnaast kun je bij ons rekenen op: 

• ruime opleidingsmogelijkheden en ruimte voor persoonlijke  

          ontwikkeling; 

• een vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%; 

• een goede vergoedingsregeling voor reiskosten; 

• aandacht voor werkplezier en een evenwichtige werk-privé  

          balans; 

• gezelligheid, teamwork en het vieren van successen met elkaar. 

 

Herken je jezelf? Kom dan eens vrijblijvend kennismaken met ons team! 

 

Ook cytologisch analisten die graag bij Pathan willen werken, maar nog 

niet beschikken over de voornoemde gevraagde werkervaring, worden 

van harte uitgenodigd om te solliciteren. 

 

Voor vakinhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen  

met mevrouw Karine van den Broek, leidinggevende Cytologie. Zij is te 

bereiken op nummer 010- 461 66 61. 

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met 

mevrouw Astrid Kanhai, HR Businesspartner. Zij is te bereiken op 

nummer 06 82044873. 

 

Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en curriculum vitae, kunnen 

worden verstuurd naar EAD@pathan.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs 

gesteld 

 


