Het Bravis ziekenhuis zoekt per 1 oktober 2019 wegens vacatureruimte een enthousiaste en
dynamische collega

Kinderrevalidatiearts
0,6 – 0,8 Fte
Waar gaat u werken?
De vakgroep revalidatiegeneeskunde bestaat uit 7 gedreven en ondernemende revalidatieartsen en een
physician assistant die het vak in de volle breedte verzorgen op 3 locaties; de ziekenhuizen in Bergen op
Zoom en Roosendaal en bij Mytylschool Roosendaal. De zorgeenheid revalidatie is een grote afdeling
met in totaal 100 fte aan paramedici inclusief de mytylschool. Op alle drie de locaties wordt
interdisciplinaire poliklinische revalidatie aangeboden met een breed pallet aan revalidatieprogramma’s
waaronder kinderrevalidatie.
Wat gaat u doen?
De kinderrevalidatiearts is werkzaam op de polikliniek van het ziekenhuis, waar zij/hij algemene
spreekuren doet in de volle breedte van het vak. Zij/hij coördineert de poliklinische
revalidatiebehandeling in het ziekenhuis en werkt samen met de extramurale behandelaars. Daarnaast
is er een technisch spreekuur. Ook klinische consulten op de afdeling Kind en Jeugd en het Moeder- en
Kindcentrum horen tot de taken. Er zijn diverse zorgpaden ontwikkeld binnen de diagnosegebonden
teams. De afgelopen jaren zijn er tevens enkele extramurale spreekuren ontstaan bij zorginstellingen in
ons adherentiegebied.
Daarnaast is de kinderrevalidatiearts werkzaam op de mytylschool Roosendaal. De school biedt een
integrale peutergroep (2 groepen), speciaal onderwijs (10 klassen) en voortgezet speciaal onderwijs (3
groepen). Van de ongeveer 120 leerlingen zijn er zo’n 25 EMB leerlingen. Binnen het revalidatieteam op
de mytylschool zijn er diverse ontwikkelingsprojecten waaronder een gangbeeldanalyseprotocol, een
zitpoli, een arm-handfunctie protocol en een ondersteunende communicatie protocol. Er is een technisch
spreekuur. Het revalidatieteam is in dienst van het Bravis ziekenhuis en volledig geïntegreerd in de
mytylschool.
In het kort bestaan uw activiteiten uit:
- Het verrichten van poliklinische spreekuren en klinische consulten in het ziekenhuis;
- Multidisciplinaire behandeling en teambespreking locatie mytylschool en ziekenhuis;
- Actieve participatie bij de interne en externe ontwikkeling van de medisch specialistische revalidatie
zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig.
Wat verwachten we van u?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven en dynamische kinderrevalidatiearts met bij voorkeur
enige ervaring in de eerder genoemde activiteiten. Ook zij die binnenkort hun opleiding tot (kinder-)
revalidatiearts afronden worden uitgenodigd te solliciteren.
Wat hebben we u te bieden?
Arbeidsvoorwaarden conform de AMS.
Een uitdagende functie binnen een enthousiast team van revalidatieartsen en ontwikkeling van
revalidatieprogramma’s. Het betreft een dienstverband van 0,6 – 0,8 Fte.

Hoe solliciteert u?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R.J. Brandwijk, revalidatiearts en medisch
manager, telefoonnummer 088-7067313.
U kunt tot 1 juni 2019 solliciteren waarbij u wordt verzocht uw sollicitatiebrief en CV te uploaden als
Word- of PDF-bestand.
De sollicitatiegesprekken zullen eind mei –begin juni plaatsvinden.
Bent u benieuwd hoe het is om te werken in het Bravis ziekenhuis, bekijk dan onderstaand filmpje.
https://youtu.be/YrYvk2X6bhk
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

