
 

 

 
 
 
 
 

Reumatoloog 
( 0,7 fte) 

 
Jouw hart voor de zorg combineren met jouw allround ervaring als reumatoloog en jouw drive om 
samen met je collega’s de zorg continu te willen verbeteren. Dan zit je goed bij Bernhoven.  
Samen met een hecht team van artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten en een secretaresse, 
werk je er aan om de reumatologische zorg van Bernhoven op de kaart te zetten.  
 
Reumatoloog, dit ga je betekenen: 
Als reumatoloog oefen je het vak reumatologie in de volle breedte uit. Uiteraard wordt er op 
geprotocolleerde wijze gewerkt en heb je als doel om daarnaast ook maatwerk te leveren. Maar er is 
meer: voor jou ligt er de uitdaging om samen met je collega’s nog betere zorg voor onze patiënten te 
realiseren. Je doet dit door te participeren in projecten gericht op innovatie en toekomstbestendige 
zorg. Ook neem je deel aan samenwerkingsverbanden en onderzoeksprojecten op zowel regionaal als 
landelijk niveau. Je hebt hierbij kwaliteit hoog in het vaandel staan, zowel op uitvoerend als op 
beleidsmatig niveau. 
 
Wat zet je in? 
Jouw gedrevenheid en talent voor samenwerking en kwaliteitsverbetering krijgt hier alle ruimte. Je zet dit 
iedere dag in, richting de patiënt maar ook richting collega’s binnen en buiten Bernhoven. Jouw enthousiasme 
voor het vak helpt je daarbij, evenals je communicatieve en sociale vaardigheden. Je wilt altijd de beste 
kwaliteit van zorg leveren. Hierdoor vind je het leuk om innovatief bezig te zijn en draag je graag je steentje bij 
om steeds betere zorg voor onze patiënten te realiseren. Je hebt inmiddels enige jaren ervaring als 
reumatoloog. 
 
Wat Bernhoven je biedt: 
Wij zijn een spraakmakend algemeen ziekenhuis. Wij voldoen aan alle eisen van de tijd, sterker nog, 
wij durven toonaangevend te zijn als het gaat om nieuwe ideeën over zorgverlening. In Bernhoven 
draait het om mensen: in de eerste plaats onze patiënten, maar ook onze medewerkers zijn voor ons 
uniek. Want zij maken ons ziekenhuis tot die persoonlijke en unieke omgeving waar mensen zich 
welkom voelen. We werken actief samen met huisartsen en andere zorgverleners uit de regio  
om toekomstbestendige en zinnige zorg te leveren. Bernhoven biedt een plek waar je uitgedaagd wordt anders 
naar zorg te kijken, waar je gesteund wordt door collega’s en waar jouw liefde voor het vak helemaal tot bloei 
kan komen. 
 
Dit biedt Bernhoven je concreet: 

 een arbeidsovereenkomst in eerste instantie voor de duur van één jaar; 
 salariëring volgens de AMS;  
 separate variabele beloning bij prestaties. 

 
We zijn sterker met elkaar 
Denk jij dat Bernhoven bij jou past en dat jij ons kan versterken? We willen dan graag kennis maken! 
Wij ontvangen jouw reactie met CV, graag vóór 3 februari 2019. Stuur je motivatie met CV naar 
hrm.medischestaf@bernhoven.nl. Wil je liever nog wat meer weten over de functie voordat je solliciteert? Bel 
gerust met Bea Radovits, reumatoloog, of een ander lid van de vakgroep reumatologie, telefoon: 0413-401576.  
 
We maken gebruik van een benoemings- en adviescommissie. Een assessment kan deel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. 
 
 
 


