
Verpleegkundig Specialist Reumatologie  

 
Jouw rol in het team  
Als verpleegkundige specialist op de polikliniek reumatologie verleen je poliklinische zorg 
aan reumapatiënten. Dit doe je geprotocolleerd in je eigen spreekuur, in nauwe 
samenwerking met de reumatologen. Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de 
reumatologen. Daarnaast hou jij je bezig met beleidsontwikkeling vanuit je vakgebied en met 
betrekking tot de samenwerking in de ketenzorg. Als verpleegkundig specialist zijn er veel 
ontwikkelmogelijkheden. Bijvoorbeeld het ontwikkelen en up-to-date houden van protocollen 
en zorgpaden. Maar ook het deelnemen aan complicatiebespreking en het organiseren van 
multidisciplinair overleg. Echografie kan onderdeel zijn van je werkzaamheden. 
  
Over het team  
Wij zijn een enthousiast en collegiaal team, dit blijkt uit de laagdrempelige manier van 
samenwerking en ondersteuning onder de collega’s op de werkvloer. Dit zie je ook terug in 
de samenwerking met andere disciplines binnen het Martini ziekenhuis. Binnen onze 
polikliniek werken wij in een team van drie reumatologen, één verpleegkundig specialist,  
arts-assistenten, coassistenten, reuma consulent en vier medisch secretaresses.  
Kwaliteit en klantvriendelijkheid staan voor de afdeling hoog in het vaandel. Naast 
poliklinische werkzaamheden wordt aandacht gegeven aan wetenschappelijk onderzoek en 
er loopt een project Value Based Health Care. De afdeling is volop in ontwikkeling, er is 
sprake  van een toenemende patiëntenstroom.  
 
Wij vragen van jou 

 Het diploma hbo-v en een afgeronde opleiding Master in Advanced Nursing Practice 
(MANP).  

 Je hebt relevante vervolgopleidingen/cursussen gevolgd binnen de reumatologische 
zorg.  

 Je bent BIG geregistreerd en je hebt een registratie kwaliteitsregister.  

 Je beschikt over een brede verpleegkundige achtergrond en je hebt al ervaring als 
verpleegkundig specialist.   

 
Daarnaast heb je bij voorkeur ervaring in de reumatologische zorgverlening. Je hebt kennis 
van de werkzaamheden en procedures in dit aandachtsgebied en van andere disciplines 
waarmee we samenwerken. Je moet goed kunnen plannen en organiseren. Daarnaast werk 
je over een hoge mate van patiënt-/klantgerichtheid. Je bent kwaliteit- en resultaatgericht en 
in staat problemen te herkennen, te analyseren en op te lossen.  
 
Ook ben jij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het verpleegkundig- en medisch 
vakgebied en van de gezondheidszorg in het algemeen. Verder beschik je over uitstekende 
communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden met diverse professionals.  
Je hebt expertise en affiniteit met de reumatologische zorg of bent bereid deze te 
ontwikkelen. Je bent in staat vakliteratuur en wetenschappelijke studies te vertalen naar de 
praktijk. 
 
Dit krijg je ervoor terug 

 Mogelijkheden voor opleiding en training.  

 Maximaal € 4.682,- op basis van 36 uur (FWG 60, CAO Ziekenhuizen), afhankelijk van je 
kennis en ervaring. 

 Een jaarcontract voor 24 uur, met zicht op een vast dienstverband. 

 Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van 8,33%. 
 
 



 
 

Vragen? 
We komen graag met je in contact. 
Rada Moerman, Internist-Reumatoloog of Marcel Posthumus, Internist-Reumatoloog, tel. 
(050) 524 6955. 
 
Reageren kan tot en met 15 juni 2020. 
 
Samen voor de beste zorg!  

Het Martini, dat zijn wij. Wij zijn een topklinisch opleidingsziekenhuis en daar zijn we trots op. 

Naast brede basiszorg bieden we complexe zorg en hebben we bovenregionale expertise. 

We werken continu aan vernieuwing. Daarom doen we veel toegepast onderzoek en werk je 

bij ons in een moderne werkomgeving met de nieuwste technologieën en 

behandelmethoden. Maar nog belangrijker: samen zijn we een organisatie van en voor 

mensen. Dat zie je, proef je en ervaar je. Als patiënt én als medewerker. Welkom bij 

#teammartini. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. 
 


