
 

 

VACATURE FUNCTIE VOORZITTER CONCILIUM RHEUMATOLOGICUM 

 

 

In April 2020 zal de huidige voorzitter van het Concilium Rheumatologicum / Plenaire visitatie 

commissie (PVC) statutair zijn functie neerleggen. Het bestuur van de NVR heeft een 

benoemingsadviescommissie ingesteld, bestaande uit prof. dr. J. van Laar, prof. dr. W. Lems, drs. L. de 

Vries en dr. A Claassen. Leden van de vereniging worden uitgenodigd te solliciteren of geschikte 

kandidaten voor te dragen.  

 

Profiel 

Wij zoeken een reumatoloog, bij voorkeur opleider, met affiniteit voor de wet- en regelgeving en de 

organisatorische aspecten van de medisch specialistische vervolgopleidingen en de gevolgen hiervan 

voor de reumatologie. Vermogen tot integratie met raakvlakken, goede contactuele eigenschappen en 

bereidheid tot het leveren van extra inspanningen zijn gewenst. Flexibiliteit qua tijdsbesteding is van 

belang. 

 

Taakomschrijving 

• Voorzitten Concilium / PVC vergaderingen 

Het Concilium / PVC vergadert 2 keer per jaar van 15.00-18.00 uur in Utrecht en 2 keer per jaar van 

20.00-21.00 uur telefonisch. Daarnaast kan incidenteel een extra vergadering gepland worden.  

• Deelnemen aan opleidingsvisitaties  

Leden van de PVC dienen bereid te zijn de visitatietraining te volgen en deel te nemen aan visitatie 

van de opleidingsinrichtingen. Een lidmaatschap heeft een duur van drie jaar met stilzwijgende 

verlenging tot zes jaar bij wederzijdse instemming. Leden van de PVC spenderen gemiddeld 3-4 

dagen per jaar aan opleidingsvisitaties. Voor het uitvoeren van visitaties bestaat een vergoeding. 

• Vertegenwoordigen reumatologie binnen de Raad Opleiding van de Federatie Medisch 

Specialisten en terugkoppeling geven aan het Concilium over lopende onderwerpen.  

De Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) vergadert 5 keer per jaar van 

15.30-18.00 uur of 18.30-21.00 uur in Utrecht.  

• Onderhouden contacten met externe partijen over onderwerp opleiding  

• Coördineert beleid rondom de medische vervolgopleiding reumatologie binnen de NVR in 

samenspraak met het bureau en bestuur 

• Bijwonen of een concilium-lid laten afvaardigen voor UEMS (European Union of Medical 

Specialists) bijeenkomsten 

De voorzitter van het Concilium is lid van de UEMS en neemt als vertegenwoordiger van de 

reumatologie deel aan relevante UEMS-meetings.  

 

Het Concilium streeft ernaar de beoogde nieuwe voorzitter te benoemen per april 2020. Inlichtingen 

kunt u inwinnen bij de huidige voorzitter van het Concilium, Prof. dr. Jaap van Laar. Motivatiebrieven 

inclusief cv graag voor 6 januari 2020 richten aan de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, 

Prof. dr. Jaap van Laar, te bereiken via info@nvr.nl 


