
 Reumatoloog 
 

Wil jij als allround reumatoloog het vak in de volle breedte beoefenen? Binnen de vakgroep reumatologie 

bestaan met ingang van 1 januari 2019 twee vacatures voor een reumatoloog (in verband met 

vervanging en uitbreiding van de vakgroep); totaal 1,8 - 2,0 fte. 
           

Vacaturedetails  
 

Locatie: Eindhoven en Weert 

 

Categorie: Artsen 

 

Als reumatoloog beoefen je het vak in de volle breedte. Bij de complexere systeemziekten werk je 

intern nauw samen met de afdeling Immunologie.  

  

Je werkzaamheden als Reumatoloog 
 

• Je bent werkzaam als allround reumatoloog en beheerst daarbij de echografie van het 

bewegingsapparaat. 

• Je verricht voornamelijk werkzaamheden op de polikliniek en in geringe mate op de 

dagbehandeling, beide op locatie MMC Eindhoven. 

• Sinds medio 2018 leveren wij de reumatologische zorg in het SJG Weert. Ook daar zullen 

vooral poliklinische werkzaamheden verricht worden.  

• Naast de medisch inhoudelijke werkzaamheden draag je bij aan werkzaamheden die het 

voeren van een innovatief reumatologisch bedrijf met zich meebrengt. 

• Werken in deeltijd behoort tot de mogelijkheden. 

 

Je toekomstige werkomgeving en collega’s  
 

MMC biedt een uitdagende werkomgeving die gericht is op continu verbeteren. Twaalf medisch 

specialistische en tal van andere opleidingen zorgen voor een stimulerend opleidingsklimaat. In onze 

manier van werken ligt het accent op aandacht voor de mens, wederzijds vertrouwen en innovatie. 

 

MSB de Medici 

MSB de Medici is een maatschap die per 1 januari 2015 is opgericht, waarin alle vrijgevestigd medisch 

specialisten die in MMC werken, zijn verenigd. Op dit moment bestaat de maatschap uit 138 leden. 

MSB de Medici biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte 

wijze. De maatschap heeft opleiding en onderzoek hoog in het vaandel staan en wil innovatief en 

ondernemend zijn. MSB de Medici werkt op een professionele manier samen met het ziekenhuis. 

 

Vakgroep Reumatologie 

De vakgroep Reumatologie bestaat uit zes reumatologen, drie physician assistants en twee 

verpleegkundig reumaconsulenten. We hebben een goede samenwerking met omringende 

ziekenhuizen in de regio. Het reumacentrum beschikt over echografieapparatuur en een innovatieve 

HandScan, een belangrijke vernieuwing binnen de reumatologie. Deze wordt vooralsnog in studie 

verband ingezet. De vakgroep reumatologie zet in op waardegedreven zorg en zal de ICHOM score-

set voor RA patiënten per 1 januari 2019 implementeren. 

 

Deze functie past bij je als 
 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 



• Je van aanpakken weet en goed kunt samenwerken binnen een team van professionals en 

polikliniekmedewerkers. Dit vanuit de overtuiging dat de zorgverlening aan onze patiënten 

een teamprestatie is. 

• Je innovatief en bedrijfsmatig wil werken met de uitdaging om te willen verbeteren. 

• Je echografie beheerst of je hierin wil bekwamen. 

 

Ben je reumatoloog in opleiding en heb je je opleiding bijna voltooid? Ook dan nodigen we je van 

harte uit om te solliciteren! 

 

Waarom kies je voor MSB de Medici binnen MMC?  

 
- MMC is een STZ-ziekenhuis (met locaties in Veldhoven en Eindhoven) met meerdere 

topklinische functies. Onze ruim 3400 medewerkers, waar onder ruim 200 medisch 

specialisten, leveren iedere dag weer hoogwaardige en vernieuwende zorg.  

- Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook veel ter preventie. 

- We werken steeds meer vanuit waarde gedreven zorg, waarbij samenwerking tussen 

verschillende afdelingen (maar ook verschillende zorgpartners) essentieel is. 

- Als opleidingsziekenhuis bieden wij diverse (vervolg)opleidingen aan, daarnaast vinden wij het 

belangrijk dat iedere medewerker zich blijft ontwikkelen. Wij stimuleren en faciliteren dit. 

- Wij bieden het beste van twee werelden: ruimte voor ontwikkeling, innovatie en wetenschap 

binnen een vertrouwde, transparante en laagdrempelige omgeving.  
- Je treedt toe tot MSB de Medici, waar de vakgroep Reumatologie deel van uitmaakt. Als MSB 

de Medici zijn we ingebed in MMC. MSB de Medici biedt je een degelijke en concurrerende 

maatschapsovereenkomst. 

- Je gaat werken in een slimme, innovatieve regio die op meerdere fronten veel te bieden heeft. 

 

Interesse? 
 

Heb je interesse in deze functie bij MSB de Medici? Dan ontvangen we je sollicitatie graag zo spoedig 

mogelijk, voor 1 september 2018, via onderstaande sollicitatiebutton. Je kunt je sollicitatie richten aan 

dhr. R.H. Verheesen, voorzitter MSB de Medici. 

 

Wil je meer informatie over deze vacature? Bel of maak een afspraak met dhr. R.A.M. Traksel, voorzitter 

vakgroep Reumatologie, te bereiken via telefoonnummer (040) 888 5676 of via e-mailadres 

r.traksel@mmc.nl. Ook kun je een van de bestuursleden van MSB de Medici benaderen, via 

telefoonnummer (040) 888 9128. 

 

Voor iedere collega die wij aan willen nemen, gaan we referenties na, vragen we een VOG (Verklaring 

Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het beroepsregister.  

 

Deze vacature verdwijnt na de sluitingsdatum van onze website. Je kunt de vacature naar jezelf mailen 

via onderstaand e-mailicoon.  

 

 


