
Voor de afdeling reumatologie zijn we op zoek naar gedreven, enthousiaste en ambitieuze 
 

Reumatoloog 
 
 

Jij 
 
Ben jij een dynamische, initiatiefrijke, flexibele reumatoloog met brede belangstelling? Is jouw 
uitdaging om in samenwerking met anderen de kwalitatief goede veilige zorg te leveren aan de 
patiënten?  
 
Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren naar deze functie.  
 
Wij zoeken een reumatoloog met een succesvol afgeronde opleiding. Je hebt een actieve houding 
en je houdt van aanpakken. Daarnaast ben je een teamspeler, die zelfstandig werkt, maar die ook 
graag samenwerkt en weet te verbinden. Je beschikt over uitstekende communicatieve 
vaardigheden. Ervaring in de echografie is gewenst. 
 
De functie  

Binnen het Ommelander Ziekenhuis Groningen is er sprake van een efficiënt en goed 
gestructureerde polikliniek met korte lijnen met collega specialisten, huisartsen, directie en 
management. In samenwerking met de zittende reumatoloog en verpleegkundig specialisten zal de 
praktijk verder worden uitgebouwd. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling Reumatologie 
en Klinische Immunologie van het UMCG. Daar vindt ook de klinische zorg plaats.  Mede vorm 
geven aan “netwerk geneeskunde” regionaal is onze ambitie voor de nabije toekomst. 

 
De organisatie 
 
Bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen geven ruim 1300 medewerkers en circa 100 specialisten 
zorg aan ongeveer 120.000 inwoners van Noord- en Oost-Groningen. De lijnen zijn kort en er 
heerst een ongedwongen werksfeer. We werken vanuit een splinternieuw ziekenhuis in Scheemda. 
Daarnaast bieden we een aantal spreekuren vanuit ons servicepunt in Delfzijl en Veendam. Sinds 
eind 2015 zijn we een zelfstandig onderdeel van het UMCG. Ook hier bieden een aantal 
specialismen spreekuren aan. We werken met het uitgangspunt: ‘zorg dichtbij als het kan en 
verder weg als het moet’. Dit betekent ook dat we in nauwe samenwerking met andere 
zorgverleners in de regio onze ziekenhuiszorg afstemmen op het zorgaanbod dichtbij huis.  
 
Arbeidsvoorwaarden  
 
De aanstelling kan worden aangegaan voor een jaar, echter bij voldoende gebleken geschiktheid 
en noodzaak tot verhuizing is een eventueel direct vast contract te bespreken. De salariëring is 
conform AMS. Ben je geïnteresseerd? Dan word je van harte uitgenodigd om kennis te maken met 
de vakgroep en de afdeling. 
 
Informatie 
 
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Ingrid van Gameren, reumatoloog via 
06-15361109 of met Ronald Meijer, medisch manager cluster beschouwend via 06-15562841.  
 
Sollicitaties 
Je kunt je sollicitatie insturen tot 21 oktober 2020. 
 


