
 

 
Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis en lid van de vereniging STZ (Samenwerkende 
Topklinische OpleidingsZiekenhuizen) en er wordt dan ook een actieve bijdrage verwacht aan deze 
topklinische ambitie en de daaraan verbonden thema’s: opleidingen, patiëntgericht wetenschappelijk 
onderzoek en zorginnovatie.  
 
Bij het Spaarne Gasthuis werken zo’n 4200 medewerkers en ruim 330 medisch specialisten.   
In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de patiënt bij ons ‘te gast’ is. 
Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. 
 
Wij zijn op zoek naar een:  
 

CHEF DE CLINIQUE REUMATOLOGIE, 1 FTE 
(kan ook ingevuld worden door 2 personen) 

 
 
De afdeling 
De vakgroep reumatologie bestaat uit een hecht team van 8 reumatologen, werkzaam op drie 
locaties: Hoofddorp, Haarlem Zuid en Haarlem Noord. De reumatologen oefenen het vak in de volle 
breedte uit. Zij worden ondersteund door 4 reumaverpleegkundigen. Op 3 locaties beschikt de 
vakgroep over eigen echoapparatuur. De vakgroep biedt in samenwerking met Amsterdam UMC de 
perifere stage polikliniek aan voor een reumatoloog in opleiding. Alle reumatologen zijn bedreven in 
de echografie en gecertificeerd volgens IRON. De echografie stage voor de AIOS reumatologie 
vindt ook plaats op onze afdeling. Ook huisartsen in opleiding vanuit Amsterdam UMC doorlopen bij 
de vakgroep een stage reumatologie. Er is gestructureerd multidisciplinair overleg met o.a. 
orthopedie, radiologie en er is een maandelijkse systeemziekte bespreking. Er wordt onderwijs 
gegeven aan AIOS interne geneeskunde en co-assistenten. Wetenschappelijk onderzoek vindt 
plaats in samenwerking met verschillende universitaire centra in de regio. 
 
Dit ben jij 
Wij zoeken een betrokken en allround reumatoloog. 
 
Dit ga je doen 
Poliklinische en consultatieve taken alsmede het superviseren van de AIOS reumatologie en 
huisartsgeneeskunde. Ook neem je deel aan de besprekingen en draag je bij aan het geven van 
onderwijs. 
 
Wij bieden jou  
Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar. Salariëring vindt plaats conform AMS 
voorwaarden. Waarschijnlijk komt er volgend jaar mei een vacature vrij voor een vaste aanstelling. 
 
Nadere informatie 
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de medische manager van de 
vakgroep, Juliette de Ree / jderee@spaarnegasthuis.nl, telefoonnummer 023-22456710. 
 
Jouw schriftelijke reactie op de vacature, vergezeld van een CV en eventuele referenties, kun je 
voor 31 maart a.s. richten aan de heer dr. M. Weisfelt, voorzitter Medisch Specialistische 
Coöperatie Kennemerland: MSCKwerving@spaarnegasthuis.nl. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  


