Revalidatiearts, 1901-11
Geef jouw talent ruimte bij Klimmendaal!
Over Klimmendaal
Bij Klimmendaal hebben ruim 650 revalidatiespecialisten dagelijks de zorg voor onze
patiënten. Ieder vanuit zijn of haar eigen specialisme, maar allemaal met dezelfde inzet
en kracht. Werken bij Klimmendaal is met zorg werken in een professionele en
klantgerichte omgeving op diverse locaties in Oost-Nederland. Samen begeleiden we
patiënten naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij
hen past.
Klimmendaal biedt een werkomgeving waarin betrokken professionals gemotiveerd en
samen met de patiënt resultaten bereiken. Om dit te bereiken hebben wij gestructureerd
aandacht voor de deskundigheid, innovatiekracht en expertise van onze medewerkers en
bieden wij een opleiding voor revalidatieartsen, GZ-psychologen, Klinisch Neuro
Psychologen en physician assistants.
Voor Klimmendaal Volwassenen zoeken wij een
Revalidatiearts met specifieke kennis rondom NMA
Dienstverband in principe 0,6 Fte
Wat worden jouw werkzaamheden?
Jouw werkzaamheden als revalidatiearts richten zich grotendeels op de poliklinische
behandeling van patiënten met neuromusculaire aandoeningen (NMA), binnen de locatie
Arnhem. Je zult ook specifiek ingezet worden in het mede analyseren van opnamen op de
gangbeeld en de Grail. Je directe collega, Nicole Voet, is voor de doelgroep NMA deels
gedetacheerd naar het Radboud Universitair Medisch Centrum.
Het draaien van bereikbaarheidsdiensten voor de kliniek Volwassenen & Kind & Jeugd
maakt deel uit van jouw arbeidsovereenkomst. De voorwacht van deze dienst wordt
verzorgd door Arts Assistenten.
Wat vragen wij?
We zoeken een energieke en inspirerende revalidatiearts met grote affiniteit met en visie
op revalidatie. Je bent een ambitieuze collega die in staat is mensen mee te nemen in
veranderingen. Vanzelfsprekend ben je een teamspeler, zowel intern als in ons netwerk
in de regio. Revalidatieartsen met ervaring in de zorg voor de NMA doelgroep nodigen wij
in het bijzonder uit te reageren. Zij zijn van harte welkom om een oriënterend gesprek
met ons aan te gaan!
Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
Wat hebben wij te bieden?
Ruim 40 enthousiaste en gedreven collega revalidatieartsen die graag samen met jou de
medisch specialistische revalidatie in onze grote regio stevig verankeren in het

bewegende zorgveld. In de regio hebben wij goede samenwerkingsverbanden met zowel
de eerste als tweede lijn. Klimmendaal biedt moderne faciliteiten, zoals een laboratorium
voor gangbeeldanalyse en de Grail. Er heerst een goed opleidingsklimaat met frequent
onderwijsmomenten, refereeravonden, wetenschapsmiddagen en FTO’s.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de AMS-regeling.
Is je interesse gewekt?
Dan komen we graag uiterlijk 20 februari a.s. met je in contact!
Voor informatie over de functie in team cognitieve revalidatie, Nicole Voet,
revalidatie arts of Wietske van de Geer, revalidatiearts, lid stafbestuur.
mail: n.voet@klimmendaal.nl of w.vandegeer@klimmendaal.nl
Wanneer je direct wil solliciteren, kan dat via de website van Klimmendaal
(www.klimmendaal.nl). Als je doorklikt naar de vacature van je keuze kun je via de
button rechts bovenaan de pagina solliciteren.
Bij vragen over het indienen van jouw sollicitatie dan kun je contact opnemen met de
afdeling P&O op telefoonnummer 026-352 68 30
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

