Profielschets medische (vervolg)opleiding
Opleiding: Pathologie
Overzicht en doel
Waar moeten de studenten rekening mee houden om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats in een
specialisme? Hoe vindt de selectie voor de vervolgopleiding plaats.
(korte samenvatting op één pagina)

Omschrijving van de noodzakelijke competenties voor uw vakgebied:
Pathologie is een vakgebied dat een brugfunctie vervult tussen de basale wetenschappen en de patiëntenzorg. Voor het
komen tot een goede diagnose is het kunnen interpreteren van histologische afwijkingen in een klinische context
essentieel. Kennis van moleculaire processen die aan een diagnose ten grondslag liggen is nodig om tot een optimale
individuele behandeling voor een patiënt te komen. Kortom belangrijkste vereiste voor het specialisme pathologie is het
hebben van een basisarts diploma. Een sterke visuele orientatie en goede handvaardigheid zijn vanzelfsprekend.
Om een goed patholoog te zijn moet je een “teamplayer” zijn en goed kunnen communiceren en samenwerken met
collega’s in het laboratorium en in het ziekenhuis. Goede organisatie van het werk, resulterend in een tijdige en volledige
uitslag is vanzelfsprekend.

Omschrijving structuur van de opleiding (eventueel verwijzing naar de landelijke website)

De opleiding pathologie in Maastricht komt tot stand volgens het landelijk document “Modernisering Opleiding
Pathologie” dat is gepubliceerd op de website van KNMG en RGS. De opleiding is thematisch opgebouwd waarin 20
verschillende thema’s meerdere malen worden doorlopen. Patienten worden gevolgd van macroscopie, naar
microscopie, naar aanvullende technieken tot aan diagnose en bespreking in een multidisciplinair overleg. Tijdens de
opleiding zijn er ook stages in de regionale ziekenhuizen in Venlo en Heerlen. Voorts behoort een half jaar
wetenschappelijk onderzoek en een verdiepingsstage tot verplichte onderdelen van de opleiding. Competentie gericht
opleiden en toetsen vindt ook plaats binnen de opleiding tot patholoog.
Welke eigenschappen (of welk CV) heeft een student nodig om geschikt gevonden te worden:
Belangrijk is het hebben van een basisarts arts diploma en affiniteit met histologie en visuele beelden. Het hebben
gedaan van wetenschappelijk onderzoek strekt tot aanbeveling. Voorts vinden wij het belangrijk dat kandidaten in ons
team passen.

Procedure toegang opleiding (inclusief de rol van het schakeljaar)
Als er een vacature is voor een AIOS pathologie wordt daarvoor overwegend via advertenties geworven. Tijdens de
sollicitatieprocedure zijn er gesprekken en is er een mogelijkheid om een week mee te lopen in het diagnostisch proces
op de afdeling. Verkorting van de opleiding wordt gegeven op basis van verkregen competenties. Dit wordt gewogen op
basis van het portofolio in overleg met de regionale opleiders. Het schakeljaar is een mogelijkheid om competenties te
verkrijgen die leiden tot verkorting van de opleiding. Indien een student een schakeljaar pathologie volgt is dat een
goede voorbereiding op verschillende medische specialismen (en geen automatische garantie voor een opleidingsplaats
pathologie). Omdat als patholoog multidisciplinair overleg zo belangrijk is kan het ook een pre zijn als er een schakeljaar
gevolgd is in een andere discipline dan pathologie (zoals interne geneeskunde, heelkunde, gynaecologie).

