Onze klanten dagen zichzelf dagelijks uit om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen
functioneren. Het zijn stuk voor stuk doorzetters. Hou jij ook van uitdagingen en van een
omgeving waar mensen het middelpunt zijn?
Libra Revalidatie en Audiologie verzorgt samen met Adelante Hoensbroek en ziekenhuislocatie
Maastricht UMC+ de opleiding tot revalidatiearts.
Wie zijn wij?
Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan
kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking.
De organisatie heeft locaties voor medisch specialistische revalidatie in Eindhoven (locatie
Blixembosch), Tilburg (locatie Leijpark) en Weert. Locaties voor audiologie bevinden zich in
Eindhoven, Tilburg, Breda en Uden.
Adelante biedt (poli)klinische behandeling en verpleging voor mensen die kampen met de
gevolgen van ernstig belemmerende aandoeningen waaronder amputatie, dwarslaesie,
hartklachten, hersenletsel, kanker en pijn. Kinderen en jongeren met een lichamelijke,
meervoudige en/of zintuiglijke beperking kunnen terecht voor ambulante begeleiding, opvang,
woontraining en arbeidsoriëntatie, (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Vanuit drie
ziekenhuislocaties Maastricht UMC+, VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Zuyderland in
Heerlen biedt Adelante ook medisch specialistische revalidatie voor volwassenen en kinderen.
Per 1 maart 2022 is er een opleidingsplaats voor een

AIOS revalidatiegeneeskunde
Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleidingsduur is normaliter 4 jaar. De opleiding vindt grotendeels plaats binnen Libra te
weten op de locatie Blixembosch Eindhoven (poliklinische revalidatie kinderen/jeugd en
volwassenen) en op de locatie Leijpark Tilburg (ziekenhuisrevalidatie in combinatie met ETZ
Tilburg en poliklinische revalidatie volwassenen). In het 2e jaar vindt de opleiding plaats bij
Adelante. Dit betreft 9 maanden (via detachering) klinische revalidatie volwassenen
(neurologie en dwarslaesie) op de locatie Hoensbroek en 3 maanden academische profilering
bij Adelante MUMC+.
Vanwege de flexibilisering en individualisering van de opleiding, conform de Modernisering
Medische Vervolgopleidingen, zijn opleidingsschema’s en opleidingsduur variabel geworden. De
nominale opleidingsduur is vier jaar. Op basis van competenties kan korting in opleidingsduur
worden verkregen.
Je krijgt de gelegenheid om je breed te ontwikkelen bij verschillende organisaties en met
verschillende doelgroepen. Je neemt deel aan cursorisch onderwijs, zowel binnen het circuit als
landelijk, en verricht wetenschappelijk onderzoek conform de opleidingseisen van het
specialisme. Je participeert in bereikbaarheidsdiensten bij Libra en Adelante.

Jouw talenten zijn:
Naast een afgeronde opleiding tot basisarts heb je bij voorkeur al enige ervaring opgedaan in
revalidatiegeneeskunde. Je ambitieniveau is hoog en je nieuwsgierigheid en leergierigheid zijn
groot.
Je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, en een goed analytisch
vermogen, en je kunt goed samenwerken in en leiding geven aan een multidisciplinair team.
Ons aanbod:
 een arbeidsovereenkomst bij Libra Revalidatie & Audiologie voor de duur van de
opleiding voor 36 uur per week.
 Een salaris maximaal conform CAO ziekenhuis AIOS-salarisschaal, afhankelijk van
ervaring.
 informele vriendelijke sfeer
 persoonlijke ontwikkeling en collegialiteit
 ruimte voor eigen initiatief (zelfsturende teams)
 arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Ziekenhuizen.
Nog vragen?
Mw. I. Heijnen, revalidatiearts/ opleider, bereikbaar onder tel. 088-3133511 en heer dr. E. de
Klerk, Opleider bij Adelante bereikbaar via e.klerk@adelante-zorggroep.nl. beantwoorden ze
graag.
Stuur je sollicitatiebrief met CV voor 16 augustus 2021 op via werken@libranet.nl o.v.v.
vacaturenummer 2107NE21.
De gesprekken voor de opleidingsplaats vinden plaats op 15 september 2021, locatie
Blixembosch te Eindhoven. Een selectie assessment maakt deel uit van de procedure.
Past deze vacature niet bij jou, maar ken je iemand bij wie deze wel past? Delen is fijn!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs.
Over Libra Revalidatie & Audiologie
Libra Revalidatie & Audiologie biedt medisch specialistische diagnostiek, behandeling en
begeleiding aan volwassenen en kinderen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve
beperking. Met ruim 750 professionals en vrijwilligers bieden we van harte zorg op een manier
die onszelf zou aanspreken.

