
Internist-endocrinoloog (locatie Rotterdam)  

Fulltime (1.0 fte) 

Voor onze vestiging Rotterdam zijn wij op zoek naar een internist-

endocrinoloog/vasculair geneeskundige met hart voor de chronische diabeteszorg van 

volwassenen. Ook mensen die binnenkort hun specialisatie afronden en belangstelling 

hebben in deze vakgebieden worden uitgenodigd te solliciteren. 

Je komt te werken in een gedreven en ervaren diabetesteam, waar samenwerking en 

kwaliteit van zorg op de voorgrond staat.  

Het is een dynamische baan, waarin veel mogelijkheden liggen voor het verder 

ontwikkelen van expertisezorg in al zijn facetten. Het betreft een aanstelling voor in 

eerste instantie een jaar.   

Wat is Diabeter?  

Diabeter is een zelfstandig behandelcentrum voor kinderen en volwassenen met (vooral) 

type 1 diabetes. Onze missie luidt: ‘Een toekomst zonder diabetescomplicaties’. We 

verlenen zorg op een manier die voor de patiënt prettig is, zowel fysiek op locatie als 

digitaal. We streven naar de beste zorg voor iedere patiënt waarbij Value Based Health 

Care een leidend principe is. Heb je al ervaring met diabetes en wil je jouw kennis en 

kunde verder inzetten? Dan is Diabeter ‘the place to be’! 

Diabeter is in 2006 in Rotterdam opgericht door kinderartsen dr. Henk-Jan Aanstoot en 

dr. Henk Veeze. De behoefte aan een specialistisch behandelcentrum bleek ongekend 

groot. Inmiddels hebben we meer dan 3000 patiënten (kinderen én (jong)volwassenen) 

verdeeld over onze 5 vestigingen Rotterdam, Schiphol, Deventer, Eindhoven en 

Groningen. De medische staf van Diabeter bestaat op dit moment uit kinderartsen en 

internisten al of niet met subspecialisatie. Diabeter is volop in beweging; naast zorg 

wordt onderzoek verricht, onderwijs gegeven en worden nieuwe technologieën 

geïmplementeerd.  

 

Meer informatie over Diabeter vind je hier. 

 

https://diabeter.nl/nl/over-diabeter/wie-we-zijn/


Ben jij wie we zoeken? 

Je bent medisch verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg van je 

patiënten en draagt met het team bij aan een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven 

voor de persoon met diabetes. Je hebt daarbij steeds de beste resultaten voor ogen. 

Dat vraagt up-to-date medische kennis en een zorgattitude waarmee je de patiënten 

helpt, stimuleert en inspireert om gezamenlijk de zware taak van het leven met diabetes 

te optimaliseren. Je werkt toe naar goede zorguitkomsten, maar bent je er goed bewust 

van dat kwaliteit van leven daarbij ook een zeer grote rol speelt.  

Een ondernemende en innovatieve houding is in het veranderende zorglandschap een 

vereiste.  

Meer over de functie 

Een warm welkom in een omgeving die niet als een ziekenhuis aanvoelt. Dat is wat we 

onze verschillende doelgroepen willen bieden. Je bent een enthousiaste collega met 

grote betrokkenheid bij type 1 diabeteszorg.  

 

Je hebt een belangrijke rol in preventie, diagnostiek en tijdige behandeling van 

complicaties, optredende co-morbiditeit en andere voorkomende problematiek. Gezien 

de doorgroei van onze kinderpopulatie naar volwassenheid is transitie een belangrijk 

aspect hierbij. Naast poliklinische werkzaamheden behoort participatie in onderzoek, 

onderwijs en (zorg)vernieuwing tot de mogelijkheden en wordt jouw bijdrage aan de 

ontwikkeling van onze kliniek en medische staf gewaardeerd.  

 

Na een inwerkperiode doe je mee in de bereikbaarheidsdiensten. Deze 

bereikbaarheidsdiensten zijn telefonisch, er wordt geen aanwezigheid verlangd voor 

deze diensten op locatie. 

 

Je carrière tot nu toe 

Je bent internist-endocrinoloog/vasculair geneeskundige. Daarnaast heb je ervaring 

met de poliklinische behandeling van volwassenen met Diabetes Type 1. Je bent een 

enthousiaste collega en ziet het als een uitdaging en verdieping om ons 

gespecialiseerde medisch team te versterken. Je kunt goed samenwerken, bent 

flexibel en bereid om soms op meerdere locaties werkzaam te zijn. 

 



Wij bieden  

 

De salariëring en aanstelling is conform AMS. 

Daarnaast bieden wij jou: 

• Een expertise centrum waar alles te leren is over de behandeling van Diabetes 

Type 1. 

• Een prettige werksfeer binnen een team waar alle collega’s vanuit hun eigen 

expertise samenwerken aan de zorg van onze patiënten. 

• Een centraal gelegen werkplek boven trein- en metrostation Rotterdam Blaak. 

• Een twee-jaarlijkse Diabeterdag voor alle medewerkers van onze 5 vestigingen. 

Ook organiseren we elk jaar een kerstborrel (uiteraard afhankelijk van het op dat 

moment geldende COVID-19 beleid). 

• Reiskostenvergoeding, bijvoorbeeld in de vorm van een NS business kaart. 

• Mogelijkheden tot het ruilen van arbeidsvoorwaarden in het Meerkeuzesysteem 

Arbeidsvoorwaarden (inclusief fietsregeling).  

Informatie en solliciteren 

 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dr. Sarah Bovenberg 

(internist-endocrinoloog) of dr. Matthijs van Wissen (internist-endocrinoloog) via 088 280 

72 77.  

De wervingsprocedure bestaat uit twee rondes. Een eerste gesprek met een 

selectiecommissie en indien geslaagd, een tweede gesprek met een adviescommissie. 

Daarnaast maak je kennis met de vakgroep.  

Je CV en sollicitatiebrief kun je sturen naar: organisatie@diabeter.nl. Een assessment 

kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Voor al onze vacatures geldt dat je een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

moet kunnen aanleveren binnen één maand na indiensttreding.  

 

mailto:organisatie@diabeter.nl

