
 

Reumatoloog 

 

Over deze afdeling 

Het Maastricht UMC+ is organisatorisch verdeeld in Resultaat Verantwoordelijke Eenheden 

(RVE's). De RVE Beschouwend – Centrum voor Chronische Ziekten (B-CCZ) kiest voor excellentie in 

de basiszorg en een beperkt aantal topreferente functies, en focust daarbinnen in het bijzonder 

op patiënten met complexe chronische aandoeningen. Er wordt gestreefd naar een integrale 

benadering waarin patiëntenzorg in samenhang met onderwijs, opleiding en onderzoek op een 

zo hoog mogelijk niveau wordt uitgevoerd en waarbij staf en medewerkers zich bewust zijn van 

de betekenis daarvan voor het continuüm van de zorg en het behoud van kwaliteit.  

 

Binnen de RVE B-CCZ zijn wij op zoek naar een reumatoloog m/v (0,5-0,6 fte) 

 

De afdeling draagt bij aan de zorg voor patiënten uit Maastricht, het Heuvelland, en supra 

regionaal voor onze academische functie. Hiernaast heeft de reumatologie ook een 

stadsfunctie die in anderhalvelijnszorg samen met de huisartsen wordt vorm geven. De 

reumatologen participeren in de opleiding van AIOS reumatologie en interne geneeskunde en 

in het onderwijs aan de Universiteit van Maastricht (UM). 

Functieomschrijving 

In verband met tijdelijke vervanging van een van de stafleden zijn wij op zoek naar een 

enthousiaste collega om ons team te versterken. De werkzaamheden omvatten alle aspecten 

van onze taken, zowel klinisch als poliklinisch. Inzet in de anderhalve-lijns zorg is een belangrijk 

onderdeel. Ook het mede-ontwikkelen van opleiding en onderwijs hoort ook tot de taken. 

Verder wordt een actieve bijdrage gewaardeerd aan het organiseren en aansturen van de 

anderhalvelijnszorg, zowel op de vloer als op de tekentafel onderdeel. 

Functievereisten 

 Je bent als reumatoloog ingeschreven in het RGS-register of u rondt binnenkort uw 

opleiding tot reumatoloog af; 

 Je bent een teamplayer en kunt de reumatologische zorg in multidisciplinair verband 

uitoefenen; 

 Je hebt affiniteit met onderwijs aan studenten, coassistenten en AIOS/fellows. 

 Voor deze functie geldt dat je voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen. 

 

 



 
Aanstelling 

Het betreft een tijdelijke aanstelling van 2 jaar van 0.5 tot 0.6 fte, conform art. 2.4.2 van de Cao 

umc. 

 

Er wordt van je verwacht dat je deelneemt in de onregelmatigheidsdiensten tijdens avond-, 

weekenduren en feestdagen. 

Arbeidsvoorwaarden 

De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing. 

Wij bieden je:  

 Eindejaarsuitkering 

 Goede pensioenvoorziening 

 Collectieve ziektekostenverzekering 

 Cao a la Carte  

 Persoonlijk (ontwikkelings-)budget 

Salaris 

Afhankelijk van opleiding en ervaring zal er een passend salarisaanbod worden gedaan 

conform de Cao umc. 

Inlichtingen 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dr. D. Vosse, 

telefoonummer; 043- 387 70 24 of dr. A. Boonen, telefoonnummer: 043-387 70 09. 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je contact opnemen 

met Werving & Selectie. Bereikbaar iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per 

mail: solliciteren.wervingselectie@mumc.nl  

 

Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht UMC+ is te 

vinden op www.werkenbijmumc.nl. 

 

Sollicitatiemogelijkheden 

Wij verzoeken je, vóór 1 augustus 2018, digitaal te solliciteren via deze link: Solliciteren  

Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uit 

maken van de sollicitatieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:solliciteren.wervingselectie@mumc.nl
https://www.werkenbijmumc.nl/nieuwe-medewerker-mumc
https://www.werkenbijmumc.nl/vacature/10605-02s0001bnp

