Ziekenhuis Rivierenland is een streekziekenhuis in Tiel en speelt een belangrijke rol in de
gezondheidszorg in de regio Midden-Betuwe. Er heerst een plezierige sfeer voor zowel patiënten en bezoekers,
mede vorm gegeven door de professionele attitude van de ruim 1.500 medewerkers en vrijwilligers. Met ingang van 2018
heeft de afdeling revalidatiegeneeskunde een goede samenwerkingspartner gevonden in het revalidatieteam van het St. Antonius
ziekenhuis te Nieuwegein. Per 1 juni 2019 is er ruimte voor de aanstelling van een revalidatiearts. De werktijden kunnen in
onderling overleg worden afgestemd. In dat kader zoeken wij een

REVALIDATIEARTS
0,6 - 0,8 FTE, gemiddeld 27 - 36 uur per week
Over de afdeling
Het ziekenhuis voorziet in Poliklinische Revalidatiegeneeskunde op maat en gerealiseerd in de omgeving van de patiënt. Reële
toegangstijd tot de zorg achten wij van belang. Onze poliklinische revalidatiebehandeling is gericht op mensen die aangewezen zijn
op teamwork met een complexe zorgvraag. Wij behandelen patiënten met o.a. aandoeningen van het houdings- en
bewegingsapparaat, amputaties van de onderste extremiteiten, chronische pijnklachten, neurologische en oncologische
aandoeningen. De poliklinische revalidatie behandeling (PRB) is in Ziekenhuis Rivierenland op een goed niveau. De relatie met de
huisartsen is uitstekend. De verwijzingen door de specialisten van ons ziekenhuis zijn substantieel. Voor klinische revalidatie wordt
verwezen naar de samenwerkende revalidatiecentra (Sint Maartenskliniek in Nijmegen, De Hoogstraat in Utrecht of het Militair
Revalidatiecentrum in Doorn).

Over de functie
U bent werkzaam in een poliklinisch team van circa 30 medewerkers waarin iedere discipline is vertegenwoordigd. U doet
spreekuur voor een breed spectrum van diagnosegroepen. In afstemming met de 2 collega revalidatieartsen doet u naast
poliklinische werkzaamheden ook consulten op de klinische afdelingen van o.a. Neurologie, Chirurgie en Orthopedie. Er bestaan
diverse multidisciplinaire spreekuren (o.a. schoentechniek, orthopedische techniek met protheses en ortheses, diabetes
voetenteam, handenspreekuur, pijnteam) en er vinden consultaties plaats in het nabij gelegen verpleeghuis.

Over u
U bent een enthousiaste persoonlijkheid met goede contactuele eigenschappen. U bent creatief en kan plannen omzetten in acties.
U bent revalidatiearts met een voorliefde voor poliklinisch werk. U werkt adequaat en efficiënt met het team samen en u bent
proactief in het onderhouden van de relatie met huisartsen en collega specialisten. U bent als revalidatiearts ingeschreven in het
specialistenregister of u rondt binnenkort uw opleiding af. Het krijgen en behouden van overzicht en gestructureerd werken kosten
u geen moeite. U bent in staat feedback te geven en te ontvangen. U bent resultaatgericht met een realistische kijk op kwaliteit van
zorg en ziet mogelijkheden om een bijdrage te leveren in het continue ontwikkelen hiervan. Uw kennis sluit aan bij de brede zorg
van ziekenhuisrevalidatie in een middelgrote organisatie en specifieker bent u bereid zich te verdiepen in de pijnrevalidatie en
oncologische revalidatie. U realiseert zich dat onderzoek geen primaire taak is van onze afdeling maar dat er (met name in
afstemming met het St Antonius Ziekenhuis) wel mogelijkheden zijn als u daartoe initiatief neemt.

Wat wij bieden
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, met vanzelfsprekende intentie om daarna de arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd voort te zetten. Salariëring vindt plaats conform de regeling AMS Ziekenhuizen.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Hub Hacking, revalidatiearts en vakgroep coördinator (tel 06-20254899) of met AnneMarieke Martens, revalidatiearts (06-28381050).

Solliciteren
Heeft u interesse? Stuur dan uw brief met CV brief voor 18 januari 2019 naar personeelsadministratie@zrt.nl.
Een intrede screening, waarbij een check op diplomas’en referenties plaatsvindt voor medewerkers die in de zorg werken, maakt
onderdeel uit van de aanname procedure.
Meer informatie kun je vinden op onze website www.ziekenhuisrivierenland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

