
Reumatoloog 

(27-36 uur per week) 

 

In verband met de pensionering van een collega volgend jaar zoekt Reade per 1 oktober 2021 een 

reumatoloog. 

 

Wat ga je doen? 

Als reumatoloog oefen je het vak in de volle breedte uit. Je wordt hierbij ondersteund door een team 

van ongeveer 7 fte reumaverpleegkundigen. De vakgroep biedt in samenwerking met Amsterdam UMC 

de perifere stage polikliniek aan voor een reumatoloog in opleiding. De echografie stage voor de AIOS 

reumatologie vindt ook plaats op onze afdeling en tenslotte kunnen huisartsen in opleiding ook een 

stage reumatologie volgen. Reade heeft een eigen afdeling gespecialiseerd in musculoskeletale 

radiologie alsmede een gespecialiseerde apotheek. Er wordt nauw samengewerkt met de afdeling 

revalidatie op het gebied van reumarevalidatie in onder andere het artritisteam. Naast de poliklinische 

zorg wordt bij Reade hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek verricht in samenwerking met het 

Amsterdam UMC binnen het Amsterdam Rheumatology and immunology Center (ARC). 

 

Wie ben jij? 

Wij zoeken een enthousiaste allround (bijna-)reumatoloog, waarbij interesse in de organisatie van de 

zorg en ervaring in wetenschappelijk onderzoek een pre zijn. 

 

Waar ga je werken?  

De vakgroep reumatologie bestaat uit een hecht team van bijna 12 fte reumatologen, werkzaam op de 

hoofdlocatie en netwerklocaties als het OLVG, Bovenij ziekenhuis, Zaans MC, Amstelland ziekenhuis en 

het gezondheidscentrum Uithoorn. Je werkzaamheden zullen voornamelijk zijn op de polikliniek 

reumatologie van de hoofdvestiging en in een netwerkziekenhuis, zoals bijvoorbeeld het OLVG locatie 

West. 

 

Bij Reade werken wij hard aan de zorg van de toekomst, onder andere door eHealth (via de MijnReuma 

Reade app), doelmatige inzet van de biologicals en samenwerking met de eerste lijn zoals in het 

gezondheidscentrum in Uithoorn. Deze initiatieven worden ondersteund door wetenschappelijk 

onderzoek, dat zich daarnaast in samenwerking met Amsterdam UMC in het Amsterdam Rheumatology 

and immunology Center (ARC) ook richt op, onder andere, de vroege herkenning van reumatische 

ziekten, cardiovasculaire co-morbiditeit, leefstijl, de ziekte van Behcet en jicht.  

 

We houden wekelijks nascholingsbijeenkomsten mede in het kader van stages in de opleidingen 

reumatologie en huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC. Momenteel werken wij aan het 



vormgeven van de koers Reade 2030, capaciteits- en planningsvraagstukken, uitbreiding van onze 

dienstverlening in de netwerkziekenhuizen, en tenslotte aan nieuwbouw voor de hoofdvestiging. Door 

nauwe samenwerking met de divisie revalidatie aangevuld met orthopedie, plastische chirurgie, en in de 

polikliniek geïntegreerde gespecialiseerde radiologie en apotheek hebben wij een zeer volledig 

zorgaanbod voor de meest voorkomende reumatische ziekten. Patiënt-tevredenheidsscores zijn dan ook 

steeds hoog. Voor klinische opnames werken wij samen met Amsterdam UMC, locatie AMC.  

 

Wat bieden wij? 

Met plezier naar je werk gaan en kunnen groeien als professional én als mens. Dat vinden wij belangrijk. 

Daarnaast bieden wij jou: 

 Een contract voor een jaar, met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd 

 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS. 

 Vakantiegeld 8% 

 270 uur vakantieverlof bij een fulltime dienstverband. 

 Voordeel op jouw ziektekostenpremie met onze collectieve ziektekostenverzekering bij IZZ, Zorg 

en Zekerheid of Zilveren Kruis Achmea. 

 Deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. een fietsplan en een 

studiekostenregeling. 

 Kortingen op verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea 

 

Wil je weten wat Reade nog meer te bieden heeft? Kijk dan op de pagina Daarom Reade. 

 

Zet jij de eerste stap?  

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martijn Gerritsen, medisch 

manager divisie reumatologie, telefoon 020-2421501. 

 

Reageren kan vóór 6 september 2021 via het online sollicitatieformulier op www.reade.nl/solliciteren. 

 

Vanwege de veiligheid en bescherming van cliënten en medewerkers wordt bij indiensttreding een 

actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. 

 

 


