
Wil jij ervaren hoe het is om te werken bij het nieuwste landelijk werkende reumacentrum van 

Nederland? Waar de zorg integraal georganiseerd is rondom de patiënt en niet ophoudt bij de muren 

van de instelling. Waar gezocht wordt naar innovatie in het verbeteren van de patiëntenzorg in 

samenwerking met zorgverzekeraars. Solliciteer dan naar de functie van:  

Reumatoloog 0.4 - 0.6 FTE voor de locaties in Zeeland 

De functie 

Het hoofdaccent van je werkzaamheden ligt bij de poliklinische patiëntenzorg, waarbij tevens 

wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met een academisch centrum tot de mogelijkheden 

behoort.  

Onze wensen 

Je bent een allround reumatoloog. Ervaring met echografisch onderzoek en aandacht voor 

systeemziekten is een pré. Je bent flexibel en communicatief vaardig. Je hebt aandacht voor de 

gevolgen van de ziekte voor de patiënt op het dagelijks leven. Je voelt je thuis in een cultuur waarin 

een open aanspreekcultuur is en je samen op zoek bent naar verbeteringen van de zorg.  

Er zijn volop mogelijkheden om je ook op andere zaken zoals wetenschappelijk onderzoek, 

kwaliteitsbeleid, organisatie en nieuwe vormen van zorg te ontwikkelen. 

Wij bieden  

Jou een dynamische werkomgeving om jezelf verder te ontwikkelen. Uiteraard horen hier goede 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij, conform een eigen arbeidsvoorwaardenpakket, dat 

vergelijkbaar is met AMS plus regeling. Wij bieden een dienstverband voor 1,5 jaar. Mogelijkheden 

voor een vast contract zijn bespreekbaar.  

Informatie en sollicitatie 

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Audrey Radix-Bloemen, 

reumatoloog, via telefoonnummer 085-0280280. Je sollicitatie met CV kun je mailen naar 

raadvanbestuur@reumazorgzwn.nl. t.a.v. mevr. J.J. Veris-van Dieren. 

De organisatie 

Reumazorg ZWN  is een gespecialiseerd reumacentrum, waar de zorg integraal georganiseerd is 

rondom de patiënt. We behoren tot de top 3 van grootste reumatologische praktijken van Nederland. 

We werken vanuit het one-stop-shop principe en hebben een eigen cito laboratorium, röntgen, 

podotherapeut en instrumentenmaker in huis. 

De reumatologen zijn in de lead in de kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing. We werken met 

innovaties nauw samen met patiënten en zorgverzekeraars. We organiseren de zorg integraal 

rondom de patiënt, waar expliciet ook aandacht is voor de psychosociale kant. We werken nauw 

samen met huisartsen, paramedici, instrumentenmakers. De patiënten waarderen de kwaliteit van 

zorg in de kleinschalige setting. Medewerkers zijn trots op de persoonlijke zorg die aan patiënten 

geleverd wordt en het innovatieve karakter gericht op verbeteringen van de zorg. 
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