
  

Chef de Clinique reumatologie, 80% 
   

Rijnstate zoekt een Chef de Clinique voor de reumatologische zorg in de volle breedte  
 
Locatie 
Arnhem  

   

 
Wie zijn wij? 
De vakgroep reumatologie bestaat uit 5 reumatologen. De vakgroep werkt in een enthousiast 
team samen met een Physician Assistant (PA), 1 tot 3 arts-assistenten (AIO’s) reumatologie, 3 
reuma-verpleegkundigen, 8 spreekuurassistenten en 2 secretaresses. De vakgroep oefent het 
vakgebied reumatologie in de volle breedte uit. Er is wekelijks een  echografiespreekuur en 
maandelijks een kinderreumatologie spreekuur. De reumatologen nemen deel aan diverse 
besprekingen met andere specialismen zoals een radiologie- en pathologiebespreking, een 
ILD bespreking met de longartsen, systeemziekten bespreking met internisten en immunoloog 
en IBD bespreking met MDL-artsen. 

De vakgroep is actief in diverse wetenschappelijke onderzoeken, en investeert in een goede 
regionale samenwerking o.a. via participatie aan het regionetwerk met de afdelingen 
reumatologie in Nijmegen, Ede en ‘s-Hertogenbosch. 

De vakgroep leidt reumatologen op in samenwerking met de afdeling reumatologie van het 
Radboud UMC en de Sint Maartenskliniek te Nijmegen en met het Medisch Spectrum Twente 
te Enschede en ZiekenhuisGroep Twente (ZGT) te Almelo. Regelmatig zijn er senior en 
keuze-co-assistenten die een stage periode op de polikliniek en kliniek reumatologie volgen. 

   

 
Jouw baan? 
Wij zijn per 1 januari 2019 op zoek naar een reumatoloog in de functie van Chef de Clinique. 
Het betreft een dienstverband voor de duur van 12 maanden. Hierna wordt bekeken of een 
vast contract tot de mogelijkheden behoort. 

De focus ligt op poliklinische reumatologische zorg. Ook kan van jou gedeeltelijk klinische 
werkzaamheden gevraagd worden. Je woont de betreffende (multidisciplinaire) 
patiëntenbesprekingen bij en  superviseert de werkzaamheden  van de AIO’s, PA en 
verpleegkundigen. De Chef de Clinique participeert in het dienstrooster van de reumatologen.  

   

 
Wie ben jij? 
We zoeken een jonge klare met allround interesse, die enthousiast is en beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden.  

   

 
Wie is Rijnstate? 
Warm, samen, vernieuwend. Dat is waar Rijnstate voor staat.  
 
Rijnstate is een topklinisch ziekenhuis met meerdere locaties in de gemeenten Arnhem, 
Rheden en De Liemers. Jaarlijks ontvangen we ruim een half miljoen patiënten op onze 
poliklinieken en nemen wij ruim 75.000 patiënten op voor diagnostiek of een behandeling. Dit 
doen wij met 5.200 medewerkers, 270 specialisten en 300 vrijwilligers, vanuit vier 
verschillende locaties: Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid.  



 
Ons ziekenhuis in Arnhem is ingericht voor alle vormen van zorg, van basiszorg tot 
hooggespecialiseerde zorg en acute opvang. Het Zevenaarse ziekenhuis is een belangrijke 
poort voor alle specialismen door het ruime aanbod aan poliklinieken. Bovendien bieden zij 
hier de ideale omgeving voor de minder complexe ingrepen en behandelingen. In Velp zijn de 
expertisecentra gevestigd die hun behandeling vooral bieden in poliklinische consulten of 
dagbehandeling. Onze polikliniek in Arnhem-Zuid biedt een extra en snelle toegang tot onze 
topklinische zorg voor inwoners van de gemeenten Arnhem en Overbetuwe door 
verschillende spreekuren van onze specialisten.  
 
Betrokkenheid, ambitie en passie kenmerken onze collega’s. Wij investeren veel in onze 
werknemers. Wij proberen hun zo veel mogelijk ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen. 
Goede faciliteiten, moderne apparatuur en uitstekend geoutilleerde werkruimtes staan klaar. 
Het Leerhuis begeleidt en realiseert opleidingen en trainingen. Interessante 
arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, maken het werken bij Rijnstate erg 
aangenaam. De positieve, open sfeer inspireert om elke dag met plezier naar het werk te gaan 
en individuele kennis en specialistische kunde op een goede manier kwijt te kunnen.  

   

 
Interesse? 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS-regeling. 

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen mevrouw A.J.W. Branten, 
specialist manager of mevrouw C.M.A. De Gendt, opleider,  bereikbaar via 088 – 005 5083. 

Solliciteren  
Uw sollicitatie met curriculum vitae zien wij gaarne tegemoet vóór 20 oktober  a.s. 

U kunt uw sollicitatie richten aan de vakgroep reumatologie: 

Per email: 
secretariaatreumatologie@rijnstate.nl  

Per post: 
Secretariaat reumatologie 
Rijnstate Arnhem, Intern Postnummer route 55 
Postbus 9555 
6800 TA Arnhem.  
   
 

 


