Per 1 januari 2022 is de Hand en Arm werkgroep van het cluster
dwarslaesie/orthopedie op zoek naar een energieke
REVALIDATIEARTS POLIKLINIEK
22,5 uur per week

De pluspunten
 Je werkt in een mooie organisatie met gedreven professionals aan zeer complexe
medisch specialistische zorg voor onze revalidanten in een kwetsbare fase van hun
leven
 De Hoogstraat maakt onderdeel uit van een breed netwerk, zodat zorg op maat
geleverd wordt
 Samen met het kenniscentrum draag je bij aan het toepassen van de nieuwste
wetenschappelijke inzichten in de zorg
 Op de afdeling loopt een groot aantal wetenschappelijke studies
 De medische staf is een enthousiast, betrokken en collegiaal team van
revalidatieartsen met een aanzienlijke drive
 Er is ruimte om je talenten verder te ontwikkelen
Wat ga je doen?
Als revalidatiearts maak je deel uit van een enthousiaste, gedreven en vakkundige groep
revalidatieartsen. Het cluster dwarslaesie/orthopedie bestaat uit twee multidisciplinaire
teams en op dit moment uit 5, en vanaf 1 januari 2021 uit 6 revalidatieartsen. De
doelgroep van het cluster bestaat voornamelijk uit revalidanten met een dwarslaesie,
trauma, amputatie en/of complexe arm-handfunctie stoornis. Voor deze laatste groep
ontstaat vanwege pensionering per 1 januari 2022 een vacature.
Kinderen en volwassenen met complexe arm- en handaandoeningen, waaronder
armamputaties en congenitale reductiedefecten, vormen een belangrijke doelgroep voor
De Hoogstraat Revalidatie. We behandelen traditioneel een groot aantal patiënten met
armamputaties of reductiedefecten van de arm, met verwijzingen uit vrijwel alle regio’s
van het land. De teams voor kinderen en volwassenen werken nauw samen met elkaar
en met De Hoogstraat Orthopedietechniek. Het huidige onderzoek vindt vooral plaats in
samenwerking met het UMCG-Armamputatieteam en de Technische Universiteit Delft.
Recent is de samenwerking met het UMCG-Armamputatieteam geformaliseerd door de
oprichting van het Expertisecentrum Amputaties en Congenitale Reductiedefecten van de
Arm (ACRA) en met de aanstelling van hoogleraar revalidatiegeneeskunde UMCG Corry
van der Sluis als onbezoldigd onderzoeker.
Als revalidatiearts van de armamputatie/complexe arm-handfunctie ben je gericht op het
continu verbeteren van de zorg voor de revalidanten. Daarnaast draag je actief bij aan
nieuwe ontwikkelingen binnen het cluster dwarslaesie/orthopedie, waar een groot aantal

wetenschappelijke studies lopen. Het dwarslaesie/orthopedie cluster werkt in
multidisciplinaire teams, waarbij alle disciplines samenwerken en op elkaar aansluiten om
te voldoen aan de wensen en behoeften van de revalidant en hun naasten. Als
revalidatiearts draai je tevens mee in de diensten als achterwacht.
Wat zoeken wij in jou?
 Je bent een energieke teamspeler
 Je hebt aantoonbare belangstelling voor armamputaties en complexe
arm/handfunctieproblemen
 Je bent ambitieus en beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
 Je bent gedreven om een actieve bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het
expertisecentrum ACRA door wetenschappelijk onderzoek en innovatie
 Bij voorkeur heb je ervaring met wetenschappelijk onderzoek
Werken bij De Hoogstraat
De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht is een mooie organisatie met gedreven professionals
die de best mogelijke medisch specialistische revalidatiezorg aanbiedt aan de revalidant
en zijn omgeving (ouders/verzorgers, partner, kinderen). Hierin ondersteun je de
revalidant in zijn streven naar een optimale participatie in de samenleving; bij het
revalidatiecentrum waar nodig, dichtbij huis waar mogelijk. Dit doen we in een breed
netwerk.
Onze gedragswaarden: gastvrij zijn, luisteren, aansluiten, nieuwsgierig zijn, initiatief
nemen en creatief zijn staan in al ons handelen centraal.
Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (een samenwerking tussen UMC
Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie) draagt bij aan het implementeren van de nieuwste
wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse zorg.
De
Als




arbeidsvoorwaarden
je bij De Hoogstraat Revalidatie in dienst bent, bieden we jou
arbeidsvoorwaarden conform de AMS
een aanstelling vanaf 1 januari 2022
een jaarcontract met de intentie tot verlenging naar een contract voor onbepaalde
tijd
 een zeer uitdagende baan in een team van enthousiaste en deskundige specialisten
met de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en betrokken te zijn bij
wetenschappelijk onderzoek
 een mooie, moderne werkomgeving bij het Wilhelminapark in Utrecht, goed
bereikbaar per fiets, OV en auto
 uitgebreide gratis sportmogelijkheden, zoals yoga, fitness en zwemmen
Kom verder en maak kennis
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Catja Dijkstra, revalidatiearts en
medisch manager (telefonisch bereikbaar op: 030 - 256 1296 of 06 – 29 27 85 38. Per
mail via c.dijkstra@dehoogstraat.nl)
Direct solliciteren?
Je kunt solliciteren door je sollicitatiebrief met motivatie en cv uiterlijk 29 november
a.s. te e-mailen naar: sollicitatie@dehoogstraat.nl, onder vermelding van
vacaturenummer 20.077 of maak gebruik van het sollicitatieformulier op de website.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op
donderdagochtend 10 december a.s.
Het opvragen van referenties maakt deel uit van de procedure

