Revalidatiearts
In een ziekenhuis werken waar revalidatiegeneeskunde een speerpunt is?
Vacaturedetails
Locatie: Veldhoven/Eindhoven
Aantal uren: 0,8 FTE
Categorie: Artsen
Als revalidatiearts behandel je volwassen patiënten, zowel poliklinisch als klinisch (consultair).
Daarnaast ben je de derde revalidatiearts in de jonge vakgroep (sinds 1,5 jaar bestaand) en werk je
actief mee aan de vormgeving hiervan, ondersteund door een beleidsmedewerker en management.
Samen met je collega’s uit de vakgroep ontwikkel je de visie van de vakgroep, bouw je aan een
netwerk binnen én buiten MMC en maak je beleidsplannen en behandelprotocollen.

Je werkzaamheden als revalidatiearts
•

•

•
•
•

Je behandelt patiënten als consulent, medebehandelaar of hoofdbehandelaar. Dit doe je door
middel van diagnostiek, advisering, aansturen van een behandelteam of indicatiestelling en
verwijzing. Je ziet verschillende patiëntgroepen met het zwaartepunt op je eigen
aandachtsgebieden, waaronder patiënten die door de collega specialisten of huisarts zijn
doorverwezen en patiënten vanuit ons medisch centrum voor revalidatie en preventie "Flow".
Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling en verbreding van Flow, met name op het gebied
van de revalidatiegeneeskunde. Flow is een uniek concept waar aandacht is voor fitheid,
leefstijl, ontwikkeling en wetenschap en waar innovatieve programma's ontwikkeld worden om
kwaliteit van leven van chronisch zieken te vergroten en ziekenhuisopname te voorkomen.
Flow heeft een vooraanstaande positie verworven op gebied van orgaanrevalidatie en
innovatie. Een van de onderwerpen waar op dit moment specifiek aandacht aan wordt besteed
is het op afstand revalideren (E-health). Binnen Flow wordt veel wetenschappelijk onderzoek
verricht door diverse promovendi. Het is de intentie van MMC dat de revalidatieartsen
hoofdbehandelaar worden binnen Flow (waar de poliklinische revalidatiebehandeling plaats
vindt).
Samen met je collega’s uit de vakgroep doe je voorstellen om innovaties (waaronder ‘remote
patient monitoring’) te realiseren binnen MMC op het gebied van revalidatiegeneeskunde.
Je werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek, je kunt aansluiten bij diverse onderwerpen
afhankelijk van je expertise.
Je stimuleert een integrale benadering waarin diverse medische en paramedische disciplines
inter- en multidisciplinair samenwerken, zowel binnen MMC als daarbuiten. Je hebt dan ook
een belangrijke rol in het onderhouden van contacten met onder andere Libra Revalidatie &
Audiologie en andere instellingen voor revalidatie in de regio. Als revalidatiearts in MMC heb
je een vrije keuze voor de meest passende verwijsrichting per patiënt.

Je toekomstige werkomgeving en collega’s
Onze jonge en ambitieuze vakgroep Revalidatiegeneeskunde (met jouw komst bestaat de vakgroep uit
3 revalidatieartsen) werkt sinds maart 2017 aan professionele, laagdrempelige en vooruitstrevende
zorg voor de brede doelgroep binnen, maar ook buiten het ziekenhuis. Een uitdagende reis door een
zorglandschap waar de route nog lang niet vast ligt. Binnen de vakgroep is veel ruimte om je te
profileren op jouw aandachtsgebieden. Je werkt nauw samen met andere medisch specialisten,
paramedici, orthopedische (schoen)technici en psychosociale medewerkers, in diverse
multidisciplinaire teams passend bij jouw expertisegebieden.

Chantal Bakker, een van de revalidatieartsen, vertelt waarom zij graag in MMC werkt:
“Als revalidatiearts werk ik nauw samen met andere medisch specialisten. Zij hebben opvallend veel
oog voor de revalidatiegeneeskundige domeinen, dat werkt erg prettig. Wij nemen deel aan veel
MDO’s in MMC, van IC en neurologie tot pijnteam en sportgeneeskunde. Op die manier kunnen we
met andere specialisten meedenken hoe we de patiënt weer zo goed en snel mogelijk het eigen leven
helpen oppakken. Als vakgroep zijn we goed op elkaar ingespeeld. Naast ambitie vinden wij
collegialiteit en plezier in het werk erg belangrijk. We verwelkomen de nieuwe collega revalidatiearts
graag door de aandachtsgebieden, werkzaamheden en projecten binnen de vakgroep naar interesse
onderling te verdelen.”
Louis Lieverse, internist in MMC, vertelt over de samenwerking met de revalidatie artsen:
“Om ons voetenteam goed te laten functioneren is de inbreng van de revalidatieartsen zeer belangrijk.
Bij gecompliceerde ulcera is uitgebreidere schoenaanpassing vaak noodzakelijk, hierbij is de inbreng
en de behandeling van revalidatie artsen onontbeerlijk. Dit geldt ook voor situaties waarin amputatie
noodzakelijk is. Als voetenteam zijn wij zeer gelukkig met de actieve multidisciplinaire inbreng van de
revalidatie artsen, zowel in de directe patiëntenzorg als in het structureel verbeteren van de zorg.”
Ook Bastiaan Govaert, vaatchirurg in MMC, werkt intensief samen met de revalidatie artsen:
“De revalidatie artsen zijn altijd laagdrempelig bereikbaar en worden actief betrokken bij beslissingen
over bijvoorbeeld het amputatieniveau. Dit is een win-win situatie voor onze patiënten!”

Deze functie past bij je als
-

Je een geregistreerd revalidatiearts bent of op korte termijn de specialistenopleiding hiervoor
gaat afronden.
Je een aanpakker bent die gaat voor de beste kwaliteit van zorg voor alle patiënten.
Je de ambitie hebt om het specialisme revalidatiegeneeskunde verder op de kaart te zetten
binnen een groot en dynamisch ziekenhuis.
Je enthousiast bent en dit enthousiasme ook weet over te brengen op anderen (patiënten,
collega’s, netwerkpartijen).
Jij jouw doel wil bereiken door verbinding te zoeken, vasthoudend te zijn wanneer nodig en
weerstand te overwinnen op een prettige manier.
Jij een ondernemend revalidatiearts bent die graag innoveert, weet wat er speelt binnen het
ziekenhuis maar ook daarbuiten, kansen signaleert én deze pakt.

Waarom kies je voor MMC?
-

-

Wij zijn een STZ-ziekenhuis (met locaties in Veldhoven en Eindhoven) met meerdere
topklinische functies. Onze ruim 3400 medewerkers, waaronder circa 250 medisch specialisten,
leveren iedere dag weer hoogwaardige en vernieuwende zorg.
Ons doel is om Brabant gezonder te maken, we doen dan ook veel ter preventie.
We werken steeds meer vanuit waardegedreven zorg, waarbij samenwerking tussen
verschillende afdelingen (maar ook verschillende zorgpartners) essentieel is.
Als opleidingsziekenhuis bieden wij diverse (vervolg)opleidingen aan, daarnaast vinden wij het
belangrijk dat iedere medewerker zich blijft ontwikkelen. Wij stimuleren en faciliteren dit.

-

-

Wij bieden een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden
zijn conform AMS.
Wij bieden het beste van twee werelden: ruimte voor ontwikkeling, innovatie en wetenschap
binnen een vertrouwde, transparante en laagdrempelige omgeving.

Lees meer over MMC…

Interesse?
Heb je interesse in deze functie bij MMC? Dan ontvangen we je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk,
in ieder geval vóór 1 december a.s., via onderstaande sollicitatiebutton.
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel of maak een afspraak met Chantal Bakker of Mercèdès
Vossenberg-Terlaak, revalidatieartsen, te bereiken via telefoonnummer (040) 888 8410 of Ger
Janssen, Zorggroepmanager, te bereiken via telefoonnummer (040) 888 9268.
Voor iedere medewerker die wij aan willen nemen gaan we referenties na, vragen we een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het beroepsregister.
Een assessment kan onderdeel van de procedure zijn.
De sollicitatiegesprekken worden gepland op 19 december.

