
Stichting Gelre Ziekenhuizen zoekt voor de vakgroep Reumatologie per 1 januari 2021: 
 

1. Een reumatoloog  (0,98 FTE) wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door  
collega Frank Eggelmeijer  

 
2. Een (waarnemend) reumatoloog  (0,4-0,8  FTE)  met uitzicht op een vaste aanstelling 

 
 

Afdeling 
Gelre ziekenhuizen is met 3.600 medewerkers, 220 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een 
verzorgingsgebied van ruim 280.000 inwoners één van de grootste ziekenhuizen in Nederland. Als 
topklinisch ziekenhuis (STZ) streven wij voortdurend naar verbetering en innovatie. 
 
De vakgroep Reumatologie van Gelre bestaat uit 5 reumatologen, die hun vak in de volle breedte 
uitoefenen, waarbij het accent ligt op poliklinische zorg in zowel Apeldoorn als Zutphen en in de 
buitenpolikliniek in Epe. 
 
De vakgroep wordt ondersteund door 2 verpleegkundig specialisten, een reumaverpleegkundige en 2 
osteoporose-verpleegkundigen.  Op de polikliniek Apeldoorn worden huisartsen-in-opleiding opgeleid 
tijdens een 3 maanden stage.  
 
Door de toenemende complexiteit van een deel van onze patiëntenpopulatie (systeemziekten, 
vasculitiden) is gekozen om een aantal aandachtsgebieden te verdelen onder de vakgroepsleden. 
 
 
Functie-eisen 
Wij zoeken 2 allround reumatologen.  Ervaring met echografie, capillair-microscopie, diagnostiek en 
behandeling van complexe systeemziekten en osteoporose is een pré.  Het goed kunnen werken in 
team-verband (reumatologen, verpleegkundigen, assistentes) is voor ons van essentieel belang.  Wij 
hechten belang aan een eigen visie en inbreng in het verbeteren van de kwaliteit van zorg alsmede 
bestuurlijke betrokkenheid. 
 
Ons aanbod 

 U treedt in dienst van Stichting Gelre Ziekenhuizen. Salariëring geschiedt volgens AMS 
schaal.  

 Werken in een mooie groene omgeving. Apeldoorn is zeer centraal gelegen en uitstekend 
bereikbaar via de A1, A50 en per openbaar vervoer. 

 Gelre ziekenhuizen is een STZ ziekenhuis. Je draagt bij aan onze topklinische patiëntenzorg, 
een goed opleidingsklimaat en wetenschapscultuur. 

Informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. J.M. van Woerkom, reumatoloog, medisch 
manager van de vakgroep op telefoon nummer 055-5818181 DECT 1672 of 06-24190954. 

 
Interesse? 
Bent u geïnteresseerd? Reageer dan vóór 21 september 2020 met uw (electronische) sollicitatiebrief 
via de website www.werkenbijgelre.nl . 
 


