Revalidatiearts 0.6 fte
St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein | Utrecht | Woerden
Per 1 mei 2019 zijn wij op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame collega die onze vakgroep komt
versterken vanwege het vertrek van een van onze gewaardeerde collega’s.
St. Antonius Ziekenhuis
Werken in het St. Antonius Ziekenhuis betekent werken in een van de grotere topklinische
opleidingsziekenhuizen van Nederland. Wij bieden (hoog)complexe zorg op meerdere locaties. Onze
klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen en kanker. Bij ons werk je in een omgeving gericht op
innovatie en onderzoek waarbij je gebruik kunt maken van de nieuwste behandeltechnieken en apparatuur.
Maar ook in een omgeving waar je je persoonlijk kunt ontwikkelen. Dat vinden wij belangrijk. Onze ruim
6.000 goed opgeleide en betrokken medewerkers halen dagelijks het beste uit zichzelf om onze medische
en verpleegkundige zorg en service continu te verbeteren. Zo werken wij dagelijks aan onze missie:
Samen zorgen voor kwaliteit van leven. En last but not least: onderzoeksbureau TEI heeft het St. Antonius
e
in 2019 voor de 12 keer op rij uitgeroepen tot Topwerkgever!
Jouw profiel
Je bent revalidatiearts en herkent je in de volgende eigenschappen: ondernemend, enthousiast, initiatiefrijk
en daadkrachtig. Je hebt affiniteit met aandoeningen van het bewegingsapparaat (orthopedie, diabetische
voet en amputatie, traumatologie), oncologie, en op gebied van de neurologie met ziekte van Parkinson en
spasticiteitbehandeling. Je bent patiëntgericht en collegiaal. Je hebt een professionele attitude, waarbij je
beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Je bent een teamspeler en werkt graag
multidisciplinair samen met diverse partners binnen het huis en de zorgketens. Je zorgt voor een actieve
bijdrage aan de kwaliteit van zorg en het verder ontwikkelen van de revalidatiezorg binnen het ziekenhuis.
Een actieve supervisor rol binnen onze opleidingsgroep spreekt je aan. Tevens heb je aantoonbare
interesse in de wetenschap (bij voorkeur gepromoveerd) om samen onze wetenschappelijke ambities waar
te kunnen maken.
Jouw werkplek
De vakgroep Revalidatiegeneeskunde bestaat uit 4 revalidatieartsen en valt onder de eenheid Heelkunde.
Wij bieden medisch specialistische revalidatie aan volwassenen volgens de stepped care principes, waarbij
de speerpunten van het ziekenhuis (vasculair: amputatie/diabetische voet, CVA/OHCA; MS; Oncologie)
leidend zijn. Alle revalidatieartsen zien een zeer gevarieerd aanbod van patiënten, met ruimte voor eigen
expertises. Als revalidatiearts ben je werkzaam op de verschillende locaties van ons ziekenhuis. We doen
poliklinisch werk, klinische consulten en draaien diverse combinatiespreekuren, botuline spreekuren en
multi specialistische spreekuren. Samen met de Hoogstraat en het UMCU vormen wij het opleidingscircuit
Revalidatie Utrecht, waardoor er vrijwel continu AIOS zijn. De stage in ons ziekenhuis wordt door de AIOS
als zeer goed gewaardeerd. De afdeling bestaat verder uit paramedici en we hebben een goed draaiend
eigen poliklinische revalidatie behandeling (PRB) team. De werksfeer op de afdeling is goed.
We staan voor kwaliteit, die wordt gewaarborgd door het werken volgens de landelijke richtlijnen. De
behandeling evalueren we aan de hand van kwaliteits- en uitkomst indicatoren. In het kader van de
wetenschap sluiten wij aan bij het CVA onderzoek van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
en werken we samen met vakgroepen binnen ons eigen ziekenhuis.
Ons aanbod
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met het St. Antonius Ziekenhuis voor onbepaalde tijd, met een
proeftijd van 2 maanden. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Patricia Passier, revalidatiearts via tel
088-3207705, of Sietske Volkers, afdelingshoofd via tel 088-3207765.
Solliciteren
Wij ontvangen je sollicitatie graag voor 28 maart 2019 via onze website www.werkenbijantonius.nl. Je kunt
je sollicitatie richten aan de heer L.H.H.M. Demoulin, Raad van Bestuur.

