
Ben jij de enthousiaste startende chef de clinique met allround interesse in 
de Reumatologie die over goede communicatieve vaardigheden beschikt? 

Wij zijn per 01-01-2022  op zoek naar een reumatoloog in de functie van Chef de 
Clinique. Het betreft een 0.6 fte dienstverband voor de duur van 6 maanden. Deze 
functie is ontstaan ten doel voor het tijdelijk waarnemen van poliklinische taken van 
zittende stafleden. 

De focus ligt op het uitvoeren van poliklinische reumatologische zorg in de volle breedte 
van het vak zonder dat je daarbij wordt ingezet in het dienstrooster. Dit via een fijne 
samenwerking met de medewerkers van de afdeling reumatologie. 

Werken op de afdeling Reumatologie 

De vakgroep reumatologie bestaat uit 6 reumatologen. De vakgroep werkt in een 
enthousiast team samen met een Physician Assistant (PA), 1 tot 3 arts-assistenten 
(AIO’s) reumatologie, 3 reuma-verpleegkundigen, 8 spreekuurassistenten en 2 
secretaresses. De vakgroep oefent het vakgebied reumatologie in de volle breedte uit. Er 
is wekelijks een echografiespreekuur en maandelijks een kinderreumatologie spreekuur. 
De reumatologen nemen deel aan diverse besprekingen met andere specialismen zoals 
een radiologie- en pathologiebespreking, een ILD bespreking met de longartsen, 
systeemziekten bespreking met internisten en immunoloog en IBD bespreking met MDL-
artsen. 

De vakgroep leidt reumatologen op in samenwerking met de afdeling reumatologie van 
het Radboud UMC en de Sint Maartenskliniek te Nijmegen en met het Medisch Spectrum 
Twente te Enschede en ZiekenhuisGroep Twente (ZGT) te Almelo. Regelmatig zijn er 
senior en keuze-co-assistenten die een stage periode op de polikliniek en kliniek 
reumatologie volgen. 

Wat breng je mee 

 Jij bent enthousiast, betrokken en collegiaal ingesteld. 
 Jij staat aan het begin van je carrière en pakt graag de uitdaging aan om als 

geregistreerd reumatoloog aan de slag te gaan in Rijnstate. 
 Jij beschikt over goede communicatieve vaardigheden.  
 Je bent patiëntgericht en hebt het leveren van goede zorg hoog in het vaandel 

staan 
 Jij werkt graag samen met andere specialismen binnen Rijnstate. 

Rijnstate biedt jou: 

 Op de eerste plaats een inspirerende en ondernemende werkomgeving waar met 
hart en ziel wordt gewerkt om de toevertrouwde zorg zo goed mogelijk te laten 
verlopen. 

 Een tijdelijk dienstverband voor 6 maanden. 
 Aanstelling voor 0.6 fte, zonder avond-, nacht- en weekenddiensten. 
 De arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS. 
 Een passend scholings- en opleidingsbudget  
 Reiskosten à € 0,19 / km. 
 Werken in een prachtig groene omgeving, op een uitstekend bereikbare locatie, 

zowel per auto als met het OV. 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw A.J.W 
Branten of mevrouw A.M.G. van de Meerendonk, beiden reumatoloog, via 088 005 5083. 



Je sollicitatie met curriculum vitae kun je richten tav secretariaat reumatologie  

Per email: 
secretariaatreumatologie@rijnstate.nl  

Per post: 
Secretariaat reumatologie 
Rijnstate Arnhem, Intern Postnummer route 55 
Postbus 9555 
6800 TA Arnhem.                      

en zien wij graag tegemoet vóór     01-12-2021   a.s.  

Van alle nieuwe medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden vergoed door Rijnstate.  

 


