Op de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport in het UMC Utrecht is geen dag
hetzelfde. Wij bieden zorg, vernieuwen, onderzoeken, werken samen, en leiden op. Omdat ieder
mens de beste zorg verdient, nu en later. Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

REVALIDATIEARTS (0,8 fte)
Vind jij het ook belangrijk dat de stem van de patiënt nadrukkelijk doorklinkt in zorg en
onderzoek? Neem dan snel contact met ons op.

Wat wij jou bieden
Je komt terecht in een gedreven, open en toegankelijk team. In ons academisch ziekenhuis zijn
er veel ontwikkelingsgebieden. Hier komen onderzoek, zorg en innovatie op een unieke manier
samen. Dat maakt het werk heel afwisselend en interessant. Onze afdeling is ook fysiek open en
gemakkelijk toegankelijk. De ruimte is zo opgezet dat samenwerken optimaal wordt
gefaciliteerd.
Wie wij zoeken
Wij zoeken een gemotiveerde en ambitieuze revalidatiearts met aantoonbare belangstelling
voor wetenschappelijk onderzoek. Bij voorkeur ben je gepromoveerd. Je communiceert duidelijk
met patiënten en collega’s. De diversiteit aan vraagstukken vraagt ook om flexibiliteit, creativiteit
en een goede, open samenwerking. Ook wanneer je aan het begin van je carrière staat, ben je
van harte uitgenodigd om te solliciteren.
Functieomschrijving
Jouw taken zijn divers, maar het accent ligt op de behandeling en begeleiding van volwassen
patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en de oncologische revalidatie. Als revalidatiearts
doe je klinische en poliklinische consulten, multispecialistische expertise-spreekuren en
poliklinische revalidatiebehandeling. Je draagt actief bij aan de verdere versterking van
revalidatie in het academisch ziekenhuis en de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek. Je
geeft supervisie aan aios revalidatiegeneeskunde en verzorgt een deel van het onderwijs binnen
met name het curriculum Geneeskunde.

Over ons
Drie hoogleraren, onderzoekers en zorgverleners vormen samen de afdeling Revalidatie,
Fysiotherapiewetenschap en Sport (RF&S). De revalidatiegeneeskundige staf wordt geleid door
hoogleraar Anne Visser-Meily en telt negen revalidatieartsen. Vier kinderrevalidatieartsen
werken in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en Prinses Máxima Centrum voor
kinderoncologie en vijf revalidatieartsen voor volwassenen werken in het UMC Utrecht.
Daarnaast zijn er twee tot vier aios, twee anios, twee verpleegkundig specialisten en twee
physician assistants op de verschillende locaties.
De afdeling en het gebouw zijn makkelijk toegankelijk en bieden zeer goede faciliteiten voor
dagbehandeling. Alle artsen, paramedici en psychosociale zorgverleners werken samen in een
open ruimte met flexibele werkplekken, waardoor er geen grenzen zijn en samenwerken
optimaal wordt gefaciliteerd.
Naast de gebruikelijke dagstart en gemeenschappelijke lunches ontmoeten alle collega’s elkaar
wekelijks tijdens het onderwijs- en stafoverleg. We werken hard en zetten graag een stapje extra
voor de patiënt.
Onderzoek en innovatie
We verrichten onderzoek binnen het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU),
het onderzoeks- en innovatiecentrum van het UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat
Revalidatie. Het onderzoek richt zich op de vertaling van ziekte naar participatie van mensen
met chronische aandoeningen. Binnen het KCRU wordt toegepast revalidatie-onderzoek gedaan
bij en met patiënten en naasten met aandacht voor de volgende diagnoses: Brain Based
(Developmental) Disabilities (accent op Beroerte en Cerebrale Parese), Neuromusculaire Ziekten
(accent op ALS en SMA) en Dwarslaesie. De samenhang van de onderzoeks- en
innovatieprojecten wordt gezocht op de thema's (Family) Empowerment, Fysieke activiteit en
Cognitie.
Contact
Ben je enthousiast geworden of heb je aanvullende vragen? We horen het graag!
Een dag meelopen behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. De startdatum voor deze
functie is in overleg te bepalen. Het salaris is conform de CAO universitair medische centra.

Voor algemene informatie over deze vacature kun je contact opnemen met het Hoofd Zorg van
de afdeling dr. Janneke Sterk (J.Sterk@umcutrecht.nl). Voor meer inhoudelijke informatie over
de functie kun je contact opnemen met dr. Vera Schepers (V.P.M.Schepers-3@umcutrecht.nl), dr.
Casper van Koppenhagen (C.Koppenhagen@umcutrecht.nl) of prof. dr. Anne. Visser-Meily
(J.M.A.Visser-Meilij@umcutrecht.nl). Bellen kan natuurlijk ook: 088-755 8831.

