
In verband met uitbreiding van ons verzorgingsgebied na de overname van MC-Lelystad en 
MC-Dronten zijn wij m.i.v. 1 maart 2019 (mag ook eerder) op zoek naar 2 collega’s: 
 
 

Reumatologen m/v 
totaal 1.3 fte 

 
 
De vakgroep 
Binnen de vakgroep werken 3 reumatologen en 3 reumaverpleegkundigen, van wie er twee de 
opleiding tot verpleegkundig specialist gaan volgen. De polikliniek wordt ondersteund door 
doktersassistentes en een medisch secretariaat. De vakgroep maakt deel uit van de SRU 
(Stichting Reumaonderzoek Utrecht), waarbinnen behandelprotocollen worden ontwikkeld 
voor patiënten met beginnende reumatoïde artritis. Wij nemen deel aan de maandelijkse 
consensusbijeenkomsten van de vakgroep reumatologie en klinische immunologie van het 
UMC Utrecht. We verrichten echografie en nagelriemmicroscopie. Incidenteel leiden we een 
co-assistent op. Kwaliteit, correcte bejegening en de menselijke maat staan hoog in ons 
vaandel. 
Het is de bedoeling dat de nieuwe collega’s in Harderwijk en Lelystad gaan werken, en samen 
met ons de patientenzorg op de Veluwe en Oostelijk Flevoland gaan vormgeven. Elke 
reumatoloog van de vakgroep werkt dan zowel in Harderwijk als op een andere locatie. 
 
Het ziekenhuis 
Ziekenhuis St Jansdal is een algemeen ziekenhuis met als hoofdlocatie Harderwijk, met 
buitenpoli’s in Nijkerk/Putten en Dronten. Momenteel wordt hard gewerkt aan het inrichten 
van een uitgebreide ziekenhuisvoorziening in Lelystad. 
De sfeer is zowel op de polikliniek als op de verpleegafdelingen zeer plezierig. Contact met 
andere specialisten wordt gekenmerkt door laagdrempeligheid en korte lijnen. Er is een goed 
functionerende afdeling dagbehandeling en afdeling spoedeisende hulp. 
Met de introductie van Epic in 2016 is digitalisering van zorgprocessen in ons ziekenhuis een 
belangrijk issue. Er is nu goed mee te werken. Er zijn allerlei projecten op het gebied van e-
health. 
Harderwijk is binnen een uur te bereiken vanuit Utrecht (53 km) en Amsterdam (73 km). Het 
ziekenhuis heeft voldoende parkeerplaatsen voor personeel en patient. Het NS-station ligt op 
5 minuten loopafstand. 
 
Functie-inhoud 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, all-round reumatoloog, die zowel zelfstandig als goed 
in teamverband kan werken en over goede communicatieve vaardigheden beschikt. Wij 
verwachten van u dat u actief participeert in vakgroep- en stafgerelateerde taken en bereid 
bent nascholingen te verzorgen. Ervaring in de echografie en/of affiniteit met ICT is een pre. 
Ook aios die binnenkort hun opleiding hopen af te ronden nodigen we van harte uit om te 
solliciteren. 
 
Inlichtingen en sollicitatie 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de reumatologen mevrouw  
D.G. Kuiper-Geertsma (DG.Kuiper@stjansdal.nl), vakgroepvoorzitter,  of mevrouw J.J.W. 
Peeters (JJW.Peeters@stjansdal.nl) of dhr. E.H. Elzinga (EH.Elzinga@stjandal.nl) of via de 
polikliniek reumatologie, 0341-463799. 
Voor de procedure; zie onze website: www.werkenbijstjansdal.nl 


