
Reumatoloog 
 
Vacaturenummer     
Functiebenaming   Reumatoloog  
DDD     Divisie Interne Geneeskunde & Dermatologie 
Afdeling    Reumatologie & Klinische Immunologie 
Kostenplaats    A270 
Aanmelddatum   14-10-2019 
Vacaturestatus    Extern 
Vrijgeefdatum LBC   ? 
Datum Extern    zsm 
Einddatum    13 december 2019 
 
 
Functiegegevens     
Functiecategorie   Medisch 
Diensttijdpercentage   1.0 FTE  
Dienstverband Tijdelijk dienstverband van maximaal 2 jaar 
Reden vacature Pensionering staflid 
Vacature per 1 januari 2020 
Reageren voor 13 december 2019 
Salarisschaal    UMS 
 
 
Wij bieden 
Een unieke functie als reumatoloog binnen de afdeling reumatologie & klinische immunologie, 
waarbij je samen met reumatologen en internist-allergoloog/immunologen academische 
patiëntenzorg en onderwijs levert en bijdraagt aan hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. 

 
Wij vragen 
Ben jij een enthousiaste reumatoloog met speciale interesse voor immunologie en talent op het 
gebied van onderwijs? Wil jij graag werken in een afdeling waar het doen van onderzoek tot de 
dagelijkse praktijk behoort? Dan ben jij de gedreven reumatoloog die wij zoeken. 
 
  



Afdeling 
De afdeling reumatologie & klinische immunologie is een afdeling binnen de Divisie Interne 
Geneeskunde en Dermatologie (DIGD) in het UMC Utrecht. Binnen de afdeling werkt een hecht 
team van reumatologen, internist – allergoloog/immunologen, AIOS reumatologie en AIOS in de 
differentiatie allergologie/immunologie, verpleegkundig specialisten, (klinisch) onderzoekers, 
(research) verpleegkundigen en medisch secretaresses nauw met elkaar samen.  
De afdeling heeft zich gespecialiseerd in academische, topreferente zorg voor patiënten met 
immuun-gemedieerde inflammatoire ziekten. Op het gebied van onderwijs en opleiding levert 
de afdeling een belangrijke bijdrage aan het bachelor- en master onderwijs van de faculteit 
Geneeskunde. Dit bestaat uit thematische theorieblokken, keuzeonderwijs, een longitudinaal 
integratiecoschap in het derde jaar en een semi-arts stages in het laatste jaar van de opleiding 
Geneeskunde. Daarnaast faciliteert de opleiding tot reumatoloog én internist – allergoloog / 
immunoloog, waardoor wederzijdse verdieping van de specialisaties ontstaat. Verder doet het 
team van de afdeling hoogwaardig translationeel wetenschappelijk onderzoek binnen de UMCU 
speerpunten infection & immunity en regenerative medicine. De afdeling is hierin een erkend 
EULAR Centre of Excellence in Rheumatology vanwege het onderzoek gericht op (auto-immuun) 
inflammatoire ziekten, artrose en primaire immuundeficiënties.  
 
Functieomschrijving 
Als reumatoloog participeer je in teamverband actief in academische reumatologische en 
immunologische zorg. Je bent lid van de medische staf, verricht poliklinische zorg en doet mee 
met alle zorgtaken van de staf (supervisie van AIOS, verpleegafdeling, consulten, diensten). Het 
geven en opzetten van onderwijs behoort tot je kerntaken en je speelt een belangrijke rol in de 
opleiding voor AIOS. Samen met je collega’s bouw je de academische reumatologische en 
immunologische zorg verder uit, coördineer je onderwijs en participeer je in onderzoek.  
 
Profiel 
We zoeken een enthousiaste gedreven reumatoloog met een aantoonbaar academisch profiel. 
Affiniteit met het geven, opzetten en verbeteren van onderwijs strekt tot aanbeveling, evenals 
de aantekening voor echografie. Je bent een echte teamspeler, betrokken bij de patiënt en bij 
collega’s en je bent communicatief vaardig.  
 
Bijzonderheden 
De aanstelling is tijdelijk voor 2 jaar. Het is de intentie om tot een vaste aanstelling over te gaan 
bij goed functioneren.  Het salaris voor deze 80-100% functie is conform de UMS schaal, onze 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC).  
Reumatologen die aan het eind van het opleidingstraject staan, maar ook ervaren reumatologen 
zijn van harte uitgenodigd te solliciteren.  



 
Meer informatie 
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem contact op met de contactpersoon, 
mevr. dr. M.W. Heijstek, internist – allergoloog / immunoloog, medisch afdelingshoofd a.i, T: 088 
75 573 57, m.w.heijstek@umcutrecht.nl  of mevr. M. Otto, P&O adviseur Divisie Interne 
Geneeskunde en Dermatologie, T: 088 75 515 20 


