
 

 

 

Reumatoloog 

In verband met het zwangerschapsverlof van één van onze collega’s zijn we op zoek naar een 
hands on, enthousiaste reumatoloog, die haar in de periode van november tot april kan 
vervangen. 

Wat ga je doen ?  

Als reumatoloog voer je het vak in de volle breedte uit.  

 Je biedt poliklinische patiëntenzorg in Zwolle en Meppel;  

 Je superviseert arts-assistenten en begeleidt coassistenten.  
 

Waar ga je werken? 

De vakgroep Reumatologie maakt deel uit van Het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-

I). Dit bestaat uit ruim 270 medisch specialisten en voert haar werkzaamheden grotendeels uit 

binnen het ziekenhuis Isala te Zwolle en Meppel. 

 

De vakgroep levert met 7 reumatologen en 5 reumaconsulenten reumatologisch zorg op 4 

poliklinische locaties in Zwolle, Meppel, Kampen en Heerde. We beoefenen het vak in de volle 

breedte en hebben de beschikking over eigen echoapparatuur. Er zijn gecombineerde 

spreekuren voor kinderreumatologie, handchirurgie en voetzorg. Dagbehandelingen vinden 

plaats in Zwolle en Meppel, meerdaagse opnames in Zwolle. Als regionaal centrum voor 

systemische sclerose hebben we structureel overleg met longartsen en cardiologen op het 

gebied van pulmonale hypertensie en interstitiële longziekten. 

 

Binnen de vakgroep zijn werkplezier en goede sfeer kernbegrippen. Het geven van opleiding 

houdt ons enthousiast voor ons vak. Daarom bieden we met veel plezier opleidingsstages 

voor AIOS Reumatologie en Interne geneeskunde en begeleiden we coassistenten. Innovatie 

en onderzoek staan in Isala hoog op de agenda, want we proberen de zorg voor onze 

patiënten continu te verbeteren.   
 

Wie ben jij en wat breng je mee? 

 Je bent een enthousiaste (bijna) reumatoloog met hart voor de patiëntenzorg. Je 

bent ondernemend en durft initiatief te nemen. 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt oog voor het 

teambelang.  

 Beheersing van de echografie van het bewegingsapparaat is een pre 

 



 

Wat bieden wij? 

 Een uitdagende baan binnen een hecht en professioneel team, waar met plezier 
gewerkt en ruimte is voor persoonlijke én professionele ontwikkeling. 

 We zorgen ervoor dat je goed wordt ingewerkt, zodat je snel je weg weet. 
 Je krijgt een 0,8 fte dienstverband van 6 maanden. De startdatum en het exacte aantal 

uur bepalen we in overleg. 
 Het salaris is conform AMS en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. 

Wil je meer weten? 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jolande Scharphof, RVE-
manager via telefoon 06 – 55544380, of met Lodewijk de Groot, voorzitter van de vakgroep 
reumatologie via telefoon 088 624 80 87. 

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 20 september. 

Solliciteren kan alleen via site https://isalawerkt.nl/vacatures/reumatoloog/   
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