Vacature Revalidatiearts m/v
OCA zoekt voor de regio Zuid/West Nederland (Rotterdam, Middelburg) een gedreven
revalidatiearts, in loondienst of op zzp basis. Zowel part time als full time behoort tot de
mogelijkheden.
Over OCA
OCA is een instelling voor Medisch Specialistische Revalidatiezorg met meer dan 20 centra verspreid
over Nederland en heeft zich toegelegd op het behandelen van mensen met chronische pijn in het
houding- en bewegingsapparaat. De behandeling van deze complexe hulpvraag is wetenschappelijk
onderbouwd en wordt door gespecialiseerde behandelteams uitgevoerd onder leiding van de
revalidatie arts. Sinds november 2017 biedt OCA ook oncologische revalidatie.
In OCA bruist een gretigheid naar vernieuwing en verbetering. We zijn constant op zoek de
behandeling kwalitatief op een hoger niveau te brengen zodat de cliënt zo snel en prettig mogelijk
een forse verbetering ervaart in zijn/haar kwaliteit van leven.
Wij zoeken
Een enthousiaste en energieke revalidatie arts die affiniteit heeft met chronische pijn en die cliënt wil
helpen tot gedragsverandering te komen. Je bent een echte teamspeler en je wilt graag vooraan
lopen waar het gaat om zorgontwikkelingen.
Je komt te werken in verschillende dynamische teams van enthousiaste pijnprofessionals
(fysiotherapeuten, psychologen en ergotherapeuten). Dit zijn hechte en deskundige teams die
volledig op elkaar zijn ingespeeld in het begeleiden van personen met ernstige pijnklachten (WPN 34) naar een duurzaam en gezond bestaan.
Meer specifiek vragen wij een revalidatiearts die:
 geregistreerd is of binnen één jaar aan deze eis voldoet
 affiniteit heeft met cliënten met chronische pijn
 affiniteit heeft met oncologische revalidatie
 pro actief is, meedenkt, leiding kan nemen en communicatief vaardig is
 continu streeft naar kwaliteitsverbetering en professionalisering
Wat je mag verwachten
Een veelzijdige opdracht binnen een dynamische organisatie. Jij ziet face to face cliënten, coacht
inhoudelijk het team en je bent medisch eindverantwoordelijke. Je bent lid van de medische staf en
regelmatig zal je mening en visie gevraagd worden ten aanzien van programma-ontwikkeling en
scholing van onze professionals. OCA vindt het belangrijk dat je je kunt ontwikkelen. Als je interesse
en de competenties hebt ten aanzien van innovatie, scholing, managementtaken en/of
wetenschappelijk onderzoek, liggen bij OCA zeker mogelijkheden.

Indien je geïnteresseerd bent, neem gaarne contact op met:
Hermine van Schaik, directrice
Hermine.vanschaik@oca.nl
of
Yvonne Schellekens
020 3121680
yvonne.schellekens@oca.nl

Lidmaatschappen
Revalidatie Nederland (RN)
Vereniging Revalidatieartsen (VRA)
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
International Association for the Study of Pain (IASP)
Netwerk Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (NOLK)
Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) (VU)
Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF)
Nederlands Instituut voor Psychologie (NIP)
Werkgroep Oncologische Revalidatie (WOR)

Keurmerken
HKZ MSR
ZKN

De vakgroep revalidatieartsen is in 2015 gevisiteerd in kader kwaliteitsvisitatie VRA.

