
 

 

 
Het Amphia Ziekenhuis is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 
vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Als STZ ziekenhuis loopt 
het Amphia ziekenhuis voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek, 
topklinische zorg en opleidingen. De hoofdlocatie Molengracht in Breda is een modern 
nieuw ziekenhuis, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren van 
al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken. 
 
Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de 
medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie. 
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis-, 
specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het belang 
en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Naast patiëntenzorg wordt veel aandacht 
geschonken aan onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.  
 
De vakgroep reumatologie is, op zoek naar een of twee reumatologen, totaal 1,0-1,2 FTE 
wegens het vertrek van een collega en verandering in uren van andere collega`s. 
 

Reumatoloog (1,0- 1,2 fte) 
 
 
vakgroep reumatologie  
De vakgroep reumatologie bestaat nu uit 5 reumatologen (3,8 fte). Wij zijn werkzaam op 3 
locaties. De hoofdlocatie bevindt zich in Breda en daarnaast doen enkele reumatologen een dag 
in de week spreekuur in Oosterhout en Etten-Leur. Op de polikliniek vindt ondersteuning plaats 
door reumaconsulentes, verpleegkundig specialisten en een research verpleegkundige. De 
vakgroep participeert in CICERO, een stichting bestaande uit reumatologen en klinisch 
immunologen in de regio Zuidwest Nederland en neemt op die manier actief deel aan nascholing 
en wetenschappelijk onderzoek. De vakgroep is lid van de coöperatie MSB-A. 
 
Uw profiel/Functie  
U beoefent het vak in de volle breedte uit. Interesse dan wel ervaring in echografie, met name 
vaardig in puncties/injecties worden gezien als een pre. Indien u binnenkort uw opleiding afrond 
wordt u van harte uitgenodigd om mee te solliciteren. 
 
Ons aanbod 
Toetreding tot de vakgroep Reumatologie vindt plaats volgens gemaakte afspraken in de 
coöperatie MSB-A. Het MSB-A kent een uniforme toetredingsregeling 
 
 
 
Informatie en sollicitatie:  
Nadere informatie wordt u graag verstrekt door mw. N. Denissen, voorzitter van 
de vakgroep (tel. 076-595 24 15). 



 

 

Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot en met 12 
februari 2023 richten aan secretariaat MSB-A, t.a.v. dr. R. Wagenmakers, 
voorzitter Bestuur MSB-A of per e-mail aan msba-secretariaat@amphia.nl. 
 
 
Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Postbus 90158, 4800 RK Breda  www.amphia.nl 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
 
 


