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Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en 
patiëntgerichte wijze. We leveren in samenwerking met anderen een volledig pakket aan professionele zorg, 
onderzoek en behandeling en vervullen daarmee een belangrijke regionale functie. Ons ziekenhuis staat bekend 
om zijn expertise op het gebied van voeding, sport en bewegen. 
 
De afdeling 
De polikliniek reumatologie is een groeiende en zeer goed lopende polikliniek met enthousiaste medewerkers.  
Samen met de vier reumatologen werken er polikliniek assistenten, verpleegkundig reumaconsulenten en 
secretaresses. Naast de polikliniek in Ede zijn er spreekuur centra in Barneveld en Veenendaal. De afdeling beschikt  
over een modern echo-apparaat  en nagelriemcapillairmicroscopen.  Een e-zorgtraject bevindt zich in een 
vergevorderd stadium. Met de reumatologen in de regio wordt nauw samengewerkt. Tevens bestaat de mogelijkheid 
om samen met Wageningen Universiteit en Research (WUR) wetenschappelijk onderzoek te gaan verrichten. Er is 
een multidisciplinair voetenspreekuur; een handenspreekuur en een kinderreumatologisch spreekuur. Ook is er, in 
samenwerking met de Reumapatiëntenvereniging ZuidVeluwe, een regionaal fysiotherapie netwerk voor 
gestructureerde behandeling van verschillende reumatische aandoeningen.  
Hoewel het accent ligt op poliklinische werkzaamheden zijn er uiteraard ook klinische opnames en dagbehandelingen.  
Op de afdeling bestaat de mogelijkheid  voor een keuzecoschap reumatologie.  
 
De baan 
Wegens vertrek van een van de collega’s vragen wij een geregistreerde reumatoloog, die op een enthousiaste wijze 
een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling en groei van de vakgroep en polikliniek reumatologie. Voorts 
verwachten wij dat de kandidaat zich opstelt als teamspeler in het goed draaiende team, dat hij/zij beschikt over 
goede communicatieve vaardigheden, wetenschappelijke belangstelling heeft en actief participeert in een aantal niet-
patiëntgebonden en ziekenhuis brede activiteiten.  
 
De werkzaamheden 
Het verrichten van spreekuren in Ede en één van de spreekuurcentra  (met  de mogelijkheid van een 
avondspreekuur). Patiëntenzorg  in de kliniek. De mogelijkheid van een  reumatologisch echospreekuur. Deelname 
aan relevante commissies binnen de medische staf of ziekenhuisorganisatie. Verzorging van onderwijs onder meer 
voor de opleiding Interne geneeskunde. 
 
Het profiel 
 Geregistreerd reumatoloog.  
 Kennis van echografie van het bewegingsapparaat of de bereidheid om zich hierin te bekwamen. 
 Wetenschappelijke belangstelling is een pré. 

 
Informatie en sollicitatie 
Ook artsen in opleiding tot specialist die op korte termijn de registratie tot reumatoloog verwerven nodigen wij uit om 
op deze vacature reageren. 
Inlichtingen worden graag verstrekt door dr. J.N. Stolk, reumatoloog, telefoon 0318 – 43 5305 (secretariaat); e-mail; 
stolkj@zgv.nl en Mevr. J. Laban-Heijboer, labana@zgv.nl  telefoon 0318 – 43 5828.  
 
Meer informatie over het ziekenhuis en de vakgroep reumatologie vindt u op www.zgv.nl. 
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 1 augustus richten aan de Raad van Bestuur van Ziekenhuis 
Gelderse Vallei, Postbus 9025, 6710 HN Ede, of via e-mail rvb@zgv.nl. 
Gesprekken zullen plaatsvinden in de laatste week van augustus. Hierover wordt medio augustus bericht gestuurd.  
 
Wij nodigen belangstellenden van harte uit om voorafgaand aan een eventuele formele sollicitatie eens kennis te 
komen maken. 
 
Tot slot 
Ziekenhuis Gelderse Vallei is gelegen in een centrale en aantrekkelijke regio. Een prachtige woonomgeving die zeker 
bijdraagt aan het inspirerende werkklimaat. 
 

ACQUISITIE N.A.V. DEZE ADVERTENTIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD  

Functie Reumatoloog (0,6-0,8 fte) (M/V) 

Afdeling Reumatologie 

Dienstverband Bepaalde tijd met uitzicht op een vast 
dienstverband  

Aantal uren Nader te bepalen   

Salaris De arbeidsvoorwaarden zijn 
overeenkomstig de regeling AMS 

Per Direct 

 
 
 


