Voor onze poliklinische revalidatiegeneeskunde, met 45-jaar historie en diep geworteld in “het
Zaanse”, zijn wij per 1 juni 2019 op zoek naar enthousiaste collega’s met affiniteit voor de ziekenhuis
revalidatiegeneeskunde.

Revalidatiearts (1,1 fte) / Kinderrevalidatiearts (0,3 fte)
totaal 1,4 fte
Kandidaten met interesse in beide vakgebieden kunnen dit ook combineren.
Over de unit/afdeling
Het ZMC heeft een nieuwe ruim opgezette afdeling revalidatie in de zorgboulevard, die fysiek
verbonden is aan het ziekenhuis. Daarnaast is er ten behoeve van de samenwerking met de
orthopedie, chirurgie en de gipskamer een polikamer en een werkplek voor het handrevalidatie-team
in het beweegcentrum van het ziekenhuis.
Wij zetten graag dat stapje extra; niet alleen voor onze patiënten en bezoekers, maar ook voor onze
medewerkers. Dat merk je bijvoorbeeld meteen aan de werksfeer. We bieden een prettige en open
werkomgeving, waar iedereen informeel en professioneel met elkaar samenwerkt en waar de lijnen
kort zijn.
De Polikliniek Revalidatiegeneeskunde behandelt zowel kinderen als volwassenen met het doel (weer)
zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Door participatie en eigen regie
ondersteunen wij bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. De afdeling bestaat uit de vakgroepen
fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, orthopedagogiek, psychologie, maatschappelijk werk,
arbeidsrevalidatie en kinderrevalidatie. Inclusief het secretariaat werken we met 37 medewerkers (22
fte).
Speerpunten van de afdeling zijn: NAH, chronische pijn, handrevalidatie en oncologie.

Wij doen poliklinisch werk, klinische consulten en draaien diverse combinatiespreekuren, botuline
spreekuren en multi-specialistische spreekuren. Er is een lang bestaande samenwerking met de
orthopedisch instrumentmaker en orthopedisch schoenmaker.
De kinderrevalidatie wordt vormgegeven door alle aanwezige disciplines. Veel voorkomende
aandoeningen binnen de kinderrevalidatie zijn: DCD, meervoudig complexe handicap, jonge kinderen
met ‘n ontwikkelingsachterstand.
Over de functie
 Je gaat (kinder)revalidatie uitoefenen in de volle breedte van het vak
 je bent flexibel inzetbaar, ook met betrekking tot werktijden
 Je gaat werken in een fijn en op elkaar ingespeeld team
Over jezelf
 Een voltooide opleiding revalidatiegeneeskunde en een geldige RGS registratie.
Of je rondt binnen afzienbare tijd je opleiding tot revalidatiearts af.
 Je hebt aantoonbare affiniteit met de neurologie, chronische pijn, aandoeningen van het
bewegingsapparaat (traumatologie, orthopedie, diabetische voet) en met de oncologie.
 Voor de kinderrevalidatiearts: ervaring binnen de kinderrevalidatie is een pre.
 Je bent een teamspeler die plezier beleeft aan het inspireren van anderen, werkt graag
multidisciplinair samen en neemt initiatief naar diverse partners binnen het ziekenhuis en de
zorgketens. Netwerken ligt in je aard. Je bent persoonlijk betrokken bij onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van de (kinder)revalidatie in de Zaanstreek.
 Je zorgt voor een actieve bijdrage aan de kwaliteit van zorg en het verder ontwikkelen van de
revalidatiezorg.
 Je hebt organisatietalent en houdt goed overzicht.
 Je hebt een positieve instelling en staat open voor feedback.
Wij bieden De aanstelling is voor de duur van één jaar met de intentie om bij goed functioneren het
contract om te zetten naar een vast dienstverband. Het salaris wordt vastgesteld conform de AMS. Als
medisch specialist maak je deel uit van de medische staf van het Zaans Medisch Centrum.
Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Pieter Starmans, revalidatiearts, tel: 075-6507255 of
Mieke Geerlings, Teamcoördinator Polikliniek Revalidatiegeneeskunde 075-6502644.
Solliciteren
Je kunt je schriftelijke sollicitatie, vergezeld van het curriculum vitae, binnen drie weken sturen naar
het Zaans Medisch Centrum, via www.werkenbijhetzmc.nl.
Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

