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Pathologie Friesland verricht de klinisch-pathologie diagnostiek voor de Friese 

ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen in Friesland.  

Dit doen we met een team van ruim 75 medewerkers, waarvan 12 klinisch 

pathologen. De sfeer binnen Pathologie Friesland is open, informeel en betrokken. We 

doen alles voor de diagnose. Dat betekent dat we blijven zoeken en denken om het 

maximale te bereiken. 
 

Binnen de afdeling cytologie zijn we per direct op zoek naar een 

 

Analist Cytologie 
 

Om het team te komen versterken. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor 24 uur  

(66,67 fte); eerst voor een periode van 1 jaar. 

 

Functie-informatie 

Als analist cytologie draag je de zorg voor een zo’n correct en betrouwbaar mogelijke 

diagnose op al het voor cytologisch onderzoek ingezonden patiëntmateriaal. Onderdeel 

hiervan is het technisch verwerken, het stellen van een diagnose en verslaglegging. In de 

ziekenhuizen ondersteun en adviseer je bij puncties aan de hand van de ROSE-techniek. 

Dit onder supervisie van de patholoog. Je hebt een probleemoplossende instelling, hebt 

kwaliteit hoog in het vaandel en je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van 

nieuwe en bestaande protocollen, onderzoeken en technieken. Gezamenlijk is er de zorg 

voor kennis uitwisseling. Het spreekt voor zich dat je je eigen kennis en expertise 

bijhoudt en verdiept en deze overdraagt aan andere collega’s (collega analisten en 

stagiaires).  

 

Functie-eisen 

Je beschikt over een afgeronde MLO/HLO opleiding histo-cytologie eventueel aangevuld 

met cursussen in cyto-pathologie en hebt  bij voorkeur 2 jaar relevante (werk)ervaring. 

Ook schoolverlaters met de hiervoor genoemde opleiding nodigen we van harte uit te 

solliciteren.  

Je bent bekend met de richtlijnen van de NVVP en hebt kennis van de theorie en 

praktische toepassing van LMS. Communicatief ben je sterk ontwikkeld, werk je 

zelfstandig, beschik je over een goed analytisch en innovatief vermogen en werk je zeer 

accuraat. Herken jij jezelf in dit profiel, dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken! 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Pathologie Friesland biedt prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  
De CAO Ziekenhuizen is van toepassing.  
 
Belangstelling? 

Inlichtingen worden graag verstrekt door Marrit de Jong, Teamleider Cytologie  

(via 058 – 2939393 of Marrit.deJong@pathologiefriesland.nl ). Je motivatiebrief met CV 

kun je t/m 31 mei a.s. richten aan P&O, t.a.v. Nienke Dijkstra  

(via  PenO@pathologiefriesland.nl).   
 
Kijk op www.pathologiefriesland.nl voor meer informatie over onze organisatie. 
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