
Wil jij ervaren hoe is het is om te werken bij het grootste reumacentrum van Nederland? Waar je in 
de volle breedte van het vak aan de slag gaat in een organisatie die voorop loopt in de doelmatige 
inzet van dure geneesmiddelen en die innovatief is in het streven naar de kwalitatief beste 
patiëntenzorg. Waar klinische praktijk en wetenschappelijk onderzoek hand in hand gaan. 
Solliciteer dan naar de functie van 
 
Reumatoloog  
 
Voor 0,8-1,0 fte( op de locaties Nijmegen en Woerden). 
 
De functie 
Het hoofdaccent van je werkzaamheden ligt bij de poliklinische patiëntenzorg. Je behandelt 
patiënten in een multidisciplinaire setting en werkt zowel in Nijmegen als in Woerden.  
 
Onze wensen 
Je bent een allround reumatoloog die initiatief toont en wetenschappelijke belangstelling heeft. 
Daarnaast heb je ervaring met echografisch onderzoek van het bewegingsapparaat en je bent 
innovatief en weet anderen te enthousiasmeren. Je communiceert goed op alle niveaus en voelt je 
thuis in een cultuur waarin elkaar aanspreken op gedrag als vanzelfsprekend wordt beschouwd om 
verbeteringen te bewerkstelligen. Je bent flexibel en mobiel en hebt er geen probleem mee om op 
verschillende werkplekken en onder verschillende omstandigheden jouw draai te vinden. 
 
Wij bieden 
Een inspirerend werkklimaat met collega’s die staan voor kwaliteit en verbetering. Een 
dienstverband van 36-45 uur per week voor de duur van één jaar. Arbeidsvoorwaarden conform AMS-
regeling. Een prestatietoeslag van ruim 15% op het landelijk AMS-salaris. 
 
Informatie en sollicitatie 
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met  mevrouw Karen Bevers, 
Medisch Manager Reumatologie telefoon 024 - 365 9836.  
 
Je sollicitatie met CV kun je vóór 8 augustus 2019 mailen naar werken@maartenskliniek.nl, gericht 
aan de Sint Maartenskliniek, Personeel & Organisatie, t.a.v. mevrouw G. Ploegmakers, onder 
vermelding van vacaturenummer X/2019.  
 
  
De organisatie 
Bij de Sint Maartenskliniek, een gespecialiseerd ziekenhuis met een grote reputatie, draait alles om 
houding en beweging. Daarbij zoeken we al ruim 80 jaar naar steeds betere en innovatieve 
behandelingen om patiënten verder in beweging te brengen. Dit doen we vanuit onze 
kernspecialismen orthopedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en pijnbestrijding. De 
patiënten zijn zeer tevreden over de kwaliteit van onze zorg. En medewerkers waarderen de 
kleinschaligheid van de kliniek, het specialistische werk, de collegiale sfeer op de afdelingen, en de 
korte lijnen. Ze zijn trots op de hoge waardering van onze patiënten en het innovatieve karakter 
van de kliniek. 


