Sophia Revalidatie en ’t LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer zoeken voor de RVE Volwassenen
een enthousiaste en dynamische collega

REVALIDATIEARTS
(0,8 FTE)
Sophia Revalidatie biedt revalidatie op medisch specialistisch niveau voor kinderen, jongeren,
volwassenen. Het doel van de revalidatiezorg is de patiënt te helpen zijn leven (opnieuw) in te
richten. Onze speerpunten zijn kinderrevalidatie, de revalidatiebehandeling van (Niet) Aangeboren
Hersenletsel, complexe multitrauma, neurologische progressieve aandoeningen (zoals ALS en MS)
en oncologische revalidatie en hartrevalidatie. Jaarlijks behandelen we 6000 patiënten, waarvan
1600 kinderen en 500 klinische patiënten. In totaal werken er 650 medewerkers en 100
vrijwilligers verspreid over acht locaties in Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer. Sophia
Revalidatie is één van de grootste revalidatiecentra in Nederland en heeft
samenwerkingsovereenkomsten met alle grote zorginstellingen in de regio, zoals ziekenhuizen,
verpleeghuizen. Bovendien werken we nauw samen met mytyl- en tyltylscholen om onderwijs- en
revalidatiedoelen op elkaar af te stemmen.
Wij zijn een opleidingsziekenhuis voor revalidatieartsen (in samenwerking met het OOR Leiden),
GZ-psychologen, HBO-V verpleegkundigen in de vorm van een Praktijk Leer Unit (PLU) en Physician
Assistants en bieden daarnaast ondersteuning bij paramedische opleidingen.
Wij hebben een academiseringsovereenkomst met het LUMC. De onderzoekslijnen sluiten aan bij
de speerpunten en zijn gebundeld in het Kenniscentrum.
Sophia Revalidatie is sinds oktober 2017 bestuurlijk gefuseerd met het Rijnlands Revalidatie
Centrum (RRC). Vanaf 1 januari 2019 zijn wij ook juridisch als bestuurlijk gefuseerd tot één nieuwe
organisatie.
In een maatschappij waarin veel verandering plaatsvindt, is Sophia Revalidatie volop in beweging.
Alles wat wij doen heeft toegevoegde waarde voor onze patiënt. Sophia Revalidatie is transparant
over haar resultaten.
’t LangeLand Ziekenhuis is een middelgroot, nog steeds groeiend, algemeen ziekenhuis. Met als
motto ‘Beter Dichtbij’ biedt ’t LangeLand Ziekenhuis een breed pakket van zorg aan voor de
inwoners van Zoetermeer en omstreken. Er heerst een prettige werksfeer waar
klantvriendelijkheid en collegialiteit voorop staan. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen
en directe communicatie.
’t LangeLand Ziekenhuis maakt deel uit van Reinier HAGA groep. Zoetermeer krijgt een van de
grootste klinieken voor orthopedische chirurgie van Nederland. In deze focuskliniek wordt de
orthopedische chirurgie voor volwassenen geconcentreerd van het Reinier de Graaf, het
HagaZiekenhuis en ’t LangeLand Ziekenhuis.

De functie
De reguliere werkzaamheden van de revalidatiearts hebben betrekking op ziekenhuisrevalidatie
(polikliniek, klinische consulten, gecombineerde spreekuren en technische spreekuren) en
poliklinische revalidatie voor volwassenen. Een breed kennisprofiel is wenselijk. De
werkzaamheden en aandachtsgebieden worden in overleg verdeeld.
Wij vragen
U bent als revalidatiearts ingeschreven in het specialistenregister of u rondt binnenkort uw
opleiding af. U bent een enthousiaste persoonlijkheid met goede contactuele eigenschappen. U
bent creatief, kan plannen omzetten in acties. Het krijgen en behouden van overzicht en
gestructureerd werken kosten u geen moeite. U bent in staat feedback te geven en te ontvangen
en heeft u affiniteit met het werken in een interdisciplinair team. Daarnaast heeft u een duidelijke
visie op de plaats en de ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde binnen het ziekenhuis.
Wij bieden
U treedt in dienst bij Sophia Revalidatie en maakt deel uit van de Medische Staf van Sophia
Revalidatie. Wij bieden u een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan, met ingang van 1 januari 2019
tot 1 januari 2020 met na goed functioneren na een half jaar een vast contract. Salariëring vindt
plaats conform de AMS-regeling.
Interesse?
 Inlichtingen worden u graag verstrekt door:
mw. drs. S. (Sotice) Pieters, medisch manager en revalidatiearts,
telefoon 070 - 3593510 of 06 – 53560549,
e-mail: s.pieters@sophiarevalidatie.nl.
 mw. drs. M. (Merel) Bijleveld, revalidatiearts,
telefoon: 070-3593400, of 06-51409018
e-mail: m.bijleveld@SophiaRevalidatie.nl
Stuur uw schriftelijke sollicitatie voor 19 november aanstaande aan mevrouw Z. Boussihmed,
Sophia Revalidatie, Personeel & Organisatie, Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag of per e-mail:
werken@SophiaRevalidatie.nl.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure

