
Reumatoloog 

 Het betreft een contract voor bepaalde tijd, 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd 

 Het aangeboden dienstverband is voor 32-38.4 uur per week 
 Planning eerste gesprek: donderdag 25 oktober 2018 

 
Functieomschrijving 
We zijn op zoek naar een enthousiaste reumatoloog die graag wil innoveren en die wil mee bouwen aan onze 
afdeling. Het zwaartepunt van de functie ligt bij patiëntenzorg en onderwijs. Je ziet de patiënt als partner in de 
patiëntenzorg: de patiënt is lid van zijn eigen behandelteam. Je bent eindverantwoordelijk voor de zorg van de 
klinische patiënten en draagt bij aan de poliklinische zorg. Je verzorgt in afstemming met het onderwijsteam 
van de afdeling onderwijs aan studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen . Ook ben je betrokken 
bij de opleiding van coassistenten en arts-assistenten Interne en Reumatologie. 
  
De afdeling heeft plannen om met de afdeling Reumatologie van de Sint Maartenskliniek samen te gaan 
werken. Dit zal de komende periode verder worden vormgegeven en zorgt voor een dynamische 
werkomgeving, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. 
 

Profiel 
 Afgeronde opleiding tot reumatoloog; 

 Affiniteit met onderwijs en opleiding; 
 Echte patiëntendokter; 

 Werkt graag in een cultuur waar we elkaar aanspreken om tot betere prestaties te komen; 

 Positieve instelling; 
 Flexibel en kunt goed functioneren in een veranderende werkomgeving; 

 Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken. 
 

Organisatie 
De afdeling Reumatische Ziekten van het Radboudumc levert zorg aan patiënten met alle reumatische 
aandoeningen die klachten hebben op het gebied van bewegen. Daarbinnen heeft de afdeling een belangrijke 
topreferente positie voor patiënten met inflammatoire gewrichtsaandoeningen en complexe systemische auto-
immuun ziekten. De afdeling behandelt jaarlijks ca. 4000 patiënten, waarvan ca. 1200 voor het eerst de 
afdeling bezoeken. 
 
Als academisch centrum leveren wij vooral hoogcomplexe (gespecialiseerde) reumazorg. Daarnaast geven we 
onderwijs over en doen we wetenschappelijk onderzoek naar reumatische ziekten. Alle kennis die we in huis 
hebben, zetten we in voor een optimale behandeling van onze patiënten. Er werken 120 medewerkers op de 
afdeling (waarvan 8 reumatologen, 4 reumaconsulenten, 1 verpleegkundig specialist). 
 
Het Radboudumc 
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare 
gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze 
missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie. 
 
Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daaraan kan bijdragen. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Voor het invullen van deze functie is het vereist dat je binnen 45 minuten aanwezig kunt zijn in het 
Radboudumc en daarom geldt een verhuisplicht. 
  
Afhankelijk van kennis en ervaring vindt inschaling plaats in schaal MS (maximaal € 94.817) of schaal UMS 
(maximaal € 153.516) bruto per jaar op basis van een volledig dienstverband. Dit jaarbedrag is exclusief 10% 
TVO en inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Lees meer over de arbeidsvoorwaarden binnen het 
Radboudumc. 
 
Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er een screening plaats op 
basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. Lees 
meer over de sollicitatieprocedure. 
 
 

http://www.radboudumc.nl/werken-bij/de-radboud-manier-van-werken
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/reumatische-ziekten
https://www.radboudumc.nl/over-het-radboudumc/strategie
http://www.radboudumc.nl/werken-bij
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/arbeidsvoorwaarden
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/solliciteren/sollicitatieprocedure


 
Opmerkingen en contactinformatie  

  
Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met dr. Inger Meek, reumatoloog/ 
medisch hoofd afdeling Reumatische ziekten. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’.  
  
Graag solliciteren vóór 15 oktober 2018 via het online sollicitatieformulier. 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs. 
 
 

Een assesment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

mailto:Inger.Meek@radboudumc.nl
https://www.connexys.nl/radboudsite/page.html?p_sfw_id=770&adv_adv_id=92041&adv_pub_id=1&adv_taal=1&p_taal=1

