
Reumatoloog  0,6 – 0,8 fte 
 
In verband met het vertrek van onze zeer gewaardeerde collega Martijn Gerritsen komt er per  
01-01-2019 een plek vrij binnen ons team. Wij zoeken een enthousiaste allround reumatoloog die 
ons helpt om de reumazorg in het fusieziekenhuis, bestaande uit het Westfriesgasthuis (Hoorn) en 
Waterlandziekenhuis (Purmerend), tot een succes te maken. 
 
De vakgroep reumatologie 
Wie zijn wij? 
Wij zijn een gezellig, complementair team bestaande uit vier reumatologen; Pit Kerstens, Christina 
Jonckheere, Jacky Paramarta (start 01-06-19) en Ramon Voorneman. Er zijn twee ervaren 
verpleegkundig reumaconsulenten en vijf vaste bevlogen poli-assistenten. Ook zijn er plannen voor 
het opleiden van een verpleegkundig specialist. 
  
Werkwijze  
Wij hebben onze reumazorg goed georganiseerd. Zo hebben wij een zorgpad Reumatoïde Artritis dat 
gebaseerd is op het COBRA-light schema, een methotrexaat vangnet, gestructureerde voorlichting 
m.b.v. PowerPoint presentaties. We doen zelf onze musculoskeletale echografie en nagelriem 
microscopie. We zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en hebben een korte stageplek voor 
co-assistenten interne geneeskunde. Parameters van kwaliteit van zorg (o.a. DAS28), kosten dure 
geneesmiddelen en productie, worden digitaal gemonitord. Dit om ons werk inzichtelijk en 
transparant te maken. 
 
Verandering en uitdagingen  
Om tot één herkenbare afdeling (zorgeenheid) reumatologie te komen zal de huidige buitenpoli van 
Reade op locatie Purmerend, per 01-01-19 worden overgenomen door het fusieziekenhuis, dan te 
noemen het Dijklander Ziekenhuis. Vanaf dat moment zullen wij als “Dijklanders” ook op locatie 
Purmerend starten met de realisatie van onze kernwaarden; laagdrempelige en kwalitatief goede 
reumazorg met aandacht voor het individu. Ter bevordering van de samenwerking en integratie 
zullen alle teamleden op beide locaties inzetbaar zijn. 
 
Wie zoeken wij? 
Een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden, die:  

1. Samen met ons de reumatologische zorg, geleverd door het Dijklander Ziekenhuis, tot een 
succes maakt. 

2. Input levert in het verder verbeteren van de kwaliteit van onze reumazorg.  
Denk hierbij o.a. aan een actieve bijdrage in de ontwikkeling van zinnige PROMs en E-health 
toepassingen. Maar ook aan de realisatie van de kwaliteitsnormen van Qmentum Global. 

3. Versterking kan bieden op gebied van musculoskeletale echografie. 
4. Input kan leveren op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. 

 
Arbeidsvoorwaarden  
We bieden een uitdagende werkomgeving met goede faciliteiten. Een omgeving die volop in 
ontwikkeling is en waar veel ruimte is voor persoonlijke groei. Beide locaties van het ziekenhuis 
(Hoorn en Purmerend) zijn goed bereikbaar met het openbaar en eigen vervoer. Salariëring 
geschiedt volgens de AMS-regeling met een productie- en kwaliteitsafhankelijke toelage. Het 
betreft, na uw eerste jaarcontract, een deeltijdsaanstelling in vast dienstverband. Een 
voltijdsaanstelling door herschikking van formatie binnen de vakgroep zal op den duur ook goed 
mogelijk zijn. 
Goed om te weten: Met de auto: Amsterdam - Hoorn: 47 km en Amsterdam – Purmerend: 20 km 
Met de trein (Hoornse lijn): Intercity Hoorn - Amsterdam CS: 32 min. 



 
Is dit jouw uitdaging?  
Solliciteer direct online. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ramon 
Voorneman, Reumatoloog en medisch manager zorgeenheid reumatologie. 
Bereikbaar op  0229-257725 (Polikliniek Reumatologie) of 06-23865839 (privé).  
Een dagje meelopen op de poli ter kennismaking is natuurlijk mogelijk.  
Graag ontvangen wij jouw sollicitatie voor 6 november 2018. 
 
 


