Binnen ons Centrum zoeken wij een gedreven collega met ambitie en visie

Revalidatiearts (0,8-1,0 fte)
Afdeling Dwarslaesie
De werkzaamheden zijn zowel klinisch als poliklinisch waarbij
de medisch specialistische dwarslaesie revalidatie in de volle
breedte kan worden uitgeoefend en verdere verdieping
mogelijk is, bijvoorbeeld op het gebied van intrathecale
baclofentherapie (ITB) en chirurgische revalidatie van de
tetraplegische arm. Kort geleden is het samenwerkingsverband
dwarslaesierevalidatie Noord-Oost Nederland opgericht
samen met UMCG Beatrixoord, revalidatie Friesland en de
Vogellanden in Zwolle. U gaat een actieve rol spelen bij
verdere ontwikkeling hiervan. Het Dwarslaesieteam is nauw
verbonden met het NVDG en de revalidatie artsen zijn hierin
actief. Participatie in wetenschappelijk onderzoek behoort zeker
tot de mogelijkheden.
Roessingh, Enschede
Roessingh (www.roessingh.nl) is één van de grootste
revalidatiecentra in Nederland en tevens één van de acht
centra met een in dwarslaesie gespecialiseerde afdeling. In
samenwerking met de kinderafdeling worden ook kinderen
met een dwarslaesie behandeld. Roessingh biedt een werkomgeving met een uniek karakter door de combinatie van:
-	een klinische en poliklinische setting van het
revalidatiecentrum;
-	het hebben van een opleidingserkenning;
-	bovenregionale functie met betrekking tot gangbeeld
analyse, intrathecale baclofentherapie ITB en
armhandchirurgie en -revalidatie;
-	een nauwe samenwerking met betrekking tot
wetenschappelijk onderzoek met de Universiteit Twente
(www.utwente.nl) en het internationaal toonaangevend
onderzoeksinstituut Roessingh Research and Development
(RRD) (www.rrd.nl) met onder meer drie leerstoelen aan
de Universiteit Twente. Vele onderzoeken binnen RRD zijn
verankerd binnen het revalidatiecentrum en de nieuwste
ontwikkelingen worden snel geïmplementeerd binnen de
patiëntenzorg;

-	een prachtige groene omgeving om te recreëren en een
bruisende stad met een gezellige oude markt en een
diversiteit aan culturele activiteiten.
Wij vragen
U heeft een (vrijwel) afgeronde opleiding tot revalidatiearts
en wilt zich in de volle breedte van het vak toeleggen op de
dwarslaesie problematiek en bent bereid tot verdere verdieping
op deelgebieden zoals ITB en de tetra-handrevalidatie. U heeft
de ambitie om ambassadeur van het vak te zijn, bent in staat
een relevant netwerk op te bouwen en wilt graag bijdragen
aan de verdere ontwikkeling van revalidatiegeneeskunde
binnen de afdeling, de instelling en de regio. U kunt goed in
teamverband werken, bent communicatief vaardig, staat open
voor feedback (visitatie en IFMS) en heeft een goed ontwikkeld
reflectief vermogen.
Wij bieden
Een interessante functie binnen een dynamische omgeving.
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de AMS. Het
benutten van ons netwerk bij het eventueel zoeken van een
werkkring voor de partner.
Informatie
Voor meer informatie over de functie en de mogelijkheden kunt
u contact opnemen met één van uw collega’s:
-	drs. J.C.M. (Hans) Konter, revalidatiearts, medisch manager
06-20306616
-	drs. E. (Ellen) Maas, revalidatiearts 06-12023989
Voor meer informatie over de organisatie bekijk ook
www.roessingh-concern.nl.
Uw reactie
Uw schriftelijke sollicitatie, inclusief uitgebreid cv, kunt u voor
30 november 2018 richten aan de heer A. Reitsma, hoofd
Personeel en Organisatie via www.werkenbijroessingh.nl. De
gesprekken zullen eind 2018 plaatsvinden.

Vernieuwend Attent Samen
www.roessingh.nl
Medisch specialistisch revalidatiecentrum
Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede is een gespecialiseerd
revalidatiecentrum voor volwassenen en kinderen, dat gebruik maakt
van de modernste hulpmiddelen en de nieuwste revalidatietechnieken.
Wij hebben behandelprogramma’s voor allerlei diagnosegroepen, van
licht tot zwaar, zichtbaar en onzichtbaar. Zowel volwassenen als kinderen
kunnen bij Roessingh klinisch en poliklinisch behandeld worden.
www.roessingh.nl
Roessingh Concern
Roessingh Concern is de overkoepelende organisatie van de
verschillende onderdelen van Roessingh. Hieronder vallen behalve
Roessingh, Centrum voor Revalidatie ook Roessingh Revalidatie Techniek,
Roessingh Arbeid, RoessinghMedinello en rdgKompagne.

Roessingh Concern is actief in specialistische behandeling en zorg en
commerciële activiteiten. Deze combinatie is uniek in Nederland.
www.roessingh-concern.nl
Werken bij Roessingh
Werken bij een van de organisatieonderdelen van Roessingh Concern
betekent werken voor de ander vanuit jezelf. U wilt excelleren
vanuit uw deskundigheid en betrokkenheid en ontdekt nieuwe
mogelijkheden. Dus deel uw kennis en lever met uw inzichten een
bijdrage in het waarmaken van onze ambities.
www.werkenbijroessingh.nl

