
 
 

   
 
 
 

 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT 
draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en 
verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige 
medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en 
wetenschappelijk onderzoek centraal staan. Je vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, 
ziekenhuis in Almelo en Hengelo. ZGT is gecertificeerd als Top Employer Cure & Care Nederland 
2018. 

Per 1 februari 2019 ontstaat vanwege pensionering van één van de reumatologen op de afdeling 
reumatologie en klinische immunologie een vacature voor een 

Reumatoloog 0,8 fte (MS18-LG019) 

 

De reumatologen van ZGT, ondersteund door 3 reumaverpleegkundigen, bieden op de poliklinieken 
in Almelo, Hengelo  en Rijssen zorg aan patiënten met reumatische ziekten, systemische auto-
immuunziekten en jeugdreuma. Klinische behandeling vindt plaats op de locatie Almelo. Wij bieden 
de deelopleiding tot reumatoloog, een stage reumatologie voor internisten in opleiding en de 
opleiding van coassistenten en studenten technische geneeskunde van de Universiteit Twente. 

Wij zijn patiëntgericht en direct toegankelijk. Beeldvormende technieken met name echografie en 
reuscelarteriitis zijn bijzondere aandachtsgebieden in patiëntenzorg, onderzoek en opleiding. 
Wetenschappelijk onderzoek wordt onder meer in samenwerking met het UMCG, Erasmus MC en 
de Universiteit Twente uitgevoerd. Daarbij worden we ondersteund door een 
researchverpleegkundige.  



 
 

   
 
 
 

 

Uw profiel 

U bent een (nagenoeg) afgestudeerd reumatoloog met een brede belangstelling voor het gehele 
palet aan reumatologische aandoeningen, inclusief systeemziekten. Echografische ervaring is 
wenselijk maar u kunt zich ook op onze afdeling bekwamen in de echografie van het 
bewegingsapparaat en arteriën. Een sterke affiniteit met onderwijs en opleiding is een vereiste. 
Belangstelling voor wetenschap en innovatie wordt gewaardeerd. Uiteraard staat bij u de 
patiëntenzorg voorop. 

Wat kunt u verwachten 

Als reumatoloog bij ZGT werkt u in de volle breedte van het specialisme waarbij het accent ligt op 
poliklinische taken. U neemt deel aan klinische visites, consultatieve taken en multidisciplinaire 
besprekingen, bent lid van een opleidingsgroep en draagt bij aan het onderwijzen van AIOS, 
coassistenten en studenten technische geneeskunde.  
Daarnaast werkt u mee aan wetenschappelijk onderzoek en/of initieert u eigen 
onderzoeksprojecten. 

Wij zijn een ambitieuze vakgroep met een uitstekend werkklimaat in een modern en goed 
geoutilleerd ziekenhuis in een prachtige woonomgeving. 

De reumatologen werken in loondienst en worden beloond conform de AMS. 

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. E.M. Colin, medisch manager (088-708 
3399 of 06-12918690) of per e-mail: e.colin@zgt.nl of met drs. A.A.M. Ruikes, voorzitter Raad van 
Bestuur (088-708 3482). Ook kunt u één van de andere leden van onze vakgroep benaderen. 

Meer informatie over ons ziekenhuis en onze vakgroep kunt u vinden op www.zgt.nl/reumatologie.  

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u (uitsluitend per email) tot uiterlijk woensdag 31 oktober 2018 
richten aan Anacleta Wilthuis, P&O-adviseur voor de vakgroep reumatologie, via pipenzo@zgt.nl en 
onder vermelding van vacaturenummer MS18-LG019. 

De sollicitatiegesprekken met de leden van de vakgroep zijn gepland op 15 november 2018. Het 
gesprek met vertegenwoordigers van ZGT en de Coöperatie Medisch Specialisten is gepland op 
27 november 2018 na 17.00 uur in Almelo. 

 


