
Vacature reumatoloog Groene Hart Ziekenhuis Gouda (0,6 fte) van 1 februari 2023 tot en met augustus 2023 
 
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ)  is een ambitieus ziekenhuis waarin we professionaliteit en kwaliteit hoog in 
het vaandel hebben staan. Er is een prettige onderlinge samenwerking. Het GHZ biedt uitgebreide 
nucleaire/radiologische diagnostiek waaronder PET-CT scan. Er is goede samenwerking met orthopedie en 
plastische chirurgie, met onder meer een handenteam. 
De vakgroep Reumatologie bestaat momenteel uit drie reumatologen (2,4 FTE). Daarnaast zijn er twee 
reumaverpleegkundigen, diverse polikliniekassistenten en een teamleider werkzaam. 
 
Dit gaat u doen 
Wij zoeken een algemeen reumatoloog, die het vak in de volle breedte kan uitoefenen. U verricht 
poliklinische werkzaamheden, waarbij u de beschikking heeft over een echografie–apparaat. 
Nagelriemcappilaroscopie wordt ook gedaan door de vakgroep. Tevens doet u consulten, indien nodig op de 
verpleegafdelingen of de SEH, en beantwoordt u vragen van huisartsen. 
 
Dit brengt u mee 
U bent flexibel en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast toont u makkelijk 
initiatief en werkt u graag samen met zowel directe collega’s als ondersteuners en collega’s uit andere 
vakgebieden. Komt u bij ons werken, dan vragen wij om een VOG (Verklaring omtrent het Gedrag). 
 
Bij ons krijgt u 
In de vakgroep Reumatologie heerst een goede werksfeer en is laagdrempelig contact met collega’s. Wij bieden 
een loondienstverband van 0.6 fte bij het MSB Gouda. Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn conform AMS. 
Het MSB Gouda is gevestigd in het Groene Hart Ziekenhuis. In eerste instantie betreft het een tijdelijk contract 
voor de duur van een half jaar vanaf 1 februari 2023 tot en met 31 augustus 2023. 
Ziekenhuis en is gelegen op 3 minuten loopafstand van het station Gouda CS. 
 
Werken bij het MSB 
Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Gouda is een maatschap van ruim honderd medisch specialisten, 
onderverdeeld in 17 vakgroepen. MSB Gouda levert medisch specialistische kennis en kunde van kwalitatief 
hoog niveau, is op dat gebied aanspreekpunt in de regio en toont zich ondernemend. Om zowel kwaliteit als 
continuïteit van de te leveren medisch specialistische kennis en kunde te borgen, creëert MSB Gouda een 
aantrekkelijk werk- en opleidingsklimaat. Met oog voor medisch specialistische innovatie wordt ingespeeld op 
de (veranderende) behoeften van patiënten, hun verwijzers en de maatschappij. 
 
Meer informatie 
De mogelijkheid bestaat om een dag of dagdeel met ons mee te lopen. Reumatologen die aan het einde van 
het opleidingstraject staan, maar ook ervaren reumatologen worden van harte uitgenodigd te solliciteren. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Esmeralda Molenaar, reumatoloog en RVE leider, vakgroep 
Reumatologie, 0182 505050, esmeralda.molenaar@ghz.nl. 
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