VACATURE
Bij de Sint Maartenskliniek zetten we ons dagelijks in voor misschien wel onze voornaamste
vrijheid: onze bewegingsvrijheid. Van een kleuter die door een hersenbeschadiging zijn
armen niet goed kan bewegen, tot een volwassene met een dwarslaesie. Hier help je mee
aan de beste zorg voor patiënten die hun laatste hoop op een leven met meer beweging en
minder pijn vestigen op ons. Mogen ze ook op jou rekenen, met alles wat je al kunt
bijdragen en bij ons wilt leren?
We zijn per 1 januari 2022 op zoek naar een:

Kinderrevalidatiearts
•

Revalidatie unit Kind

•

0,7 tot 1,0 fte (32 uur tot 45 uur per week)

•

Locatie Nijmegen

De Sint Maartenskliniek
De Sint Maartenskliniek is de grootste behandelaar op het gebied van houding en beweging
in Nederland. We leveren hoog-specialistische, complexe zorg op het gebied van
orthopedie, reumatologie, revalidatie en pijnbestrijding. Als koploper halen we regelmatig
de media met onze innovaties. Zo konden enkele van onze patiënten met een dwarslaesie
als eersten in Nederland weer lopen met een exoskelet.
Jouw afdeling
Het revalidatiecentrum is een van de vier zorgcentra van de Sint Maartenskliniek. De
medische staf revalidatiegeneeskunde bestaat uit 25 collega revalidatieartsen,
verpleegkundig specialisten en physician assistants. Samen verzorgen zij de
revalidatiegeneeskundige zorg in de Sint Maartenskliniek en de ziekenhuizen in het
netwerk (Nijmegen en Boxmeer). Verder zijn er consultfuncties in meerdere
verpleegklinieken en kinderbehandelcentra.
Wij participeren in het opleidingscluster Oost-Nederland in de opleiding tot revalidatiearts.
De Sint Maartenskliniek heeft ‘evidence based’ werken hoog in het vaandel staan. Op het
brede gebied van houding en beweging zijn wij toonaangevend in Nederland, mede door de
nauwe samenwerking met de zorgcentra van orthopedie, reumatologie en de
pijnbehandeling.
Jouw functie
Je werkt als kinderrevalidatiearts binnen het team van de unit kinderrevalidatie. Daarin
werk je mee aan de doorontwikkeling van het Loop Expertise Centrum; een
samenwerkingsverband tussen de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc dat is gericht op
volwassenen en kinderen met loop- en balansproblemen door een (centraal) neurologische
aandoening. Dankzij deze samenwerking kunnen specialisten met elk hun eigen
deskundigheid werken aan de behandeldoelen van de patiënt. Daarbij maken we gebruik
van de laatste wetenschappelijke inzichten, innovaties en de nieuwste
behandelapparatuur. Daarnaast bepaal je samen met je collega’s de indicatie en nazorg
van patiënten na multilevelchirurgie van de onderste extremiteiten, in samenwerking met
onze kinderorthopedische chirurgen. Verder behandel je ook kinderen en jonge
volwassenen met Spina Bifida. Je werk staat in het teken van brede interdisciplinaire
samenwerking en de doorontwikkeling van het vak. Daarvoor krijg je vanuit de Sint
Maartenskliniek alle ruimte en faciliteiten.

Naast je rol in het Loop Expertise Centrum ga je werken met schoolkinderen. Het gaat dan
meestal om leerlingen van de nabijgelegen Maartensschool; een school voor
gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking
en langdurig zieke kinderen. We bieden gezamenlijke zorg bieden volgens het Een Kind Een
Plan (EKEP)-principe.
Wat neem je mee?
Je hebt al meerdere jaren ervaring in de kinderrevalidatie en hebt een heldere visie op het vak
ontwikkeld. Je gaat voor het beste resultaat en kent geen 9 tot 5 mentaliteit. Daarnaast heb je
interesse in de diverse deelgebieden van de revalidatie van kinderen. Je bent bovendien
geïnteresseerd in alle nieuwe ontwikkelingen in het vak en wilt daar zelf ook aan bijdragen. Verder
zoek je graag de samenwerking binnen en buiten het team van de kinderrevalidatie, en weet je de
wensen van de patiënt uitstekend te combineren met de professionele uitdaging en het
bedrijfsbelang.

Dit bieden wij
We zijn een kleine organisatie maar hebben een grote naam. Onze medewerkers roemen
de goede sfeer. Hier werk je in de voorhoede van je vak en bereik je de toppen van je
kunnen. Je helpt vaak mensen die elders niet geholpen konden worden.
Je krijgt een uitdagende en afwisselende functie in de stimulerende omgeving van één van
de topcentra in Nederland, er is ruimte samen te werken met onze partners in het
Radboudumc en de kinderorthopedie in ons kindercentrum in Boxmeer. De Sint
Maartenskliniek biedt topkwaliteit dichtbij de patiënt en levert verantwoorde
laagdrempelige zorg.
Je krijgt een aanstelling, in eerste instantie voor de duur van een jaar met intentie tot
vast dienstverband. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de landelijke AMS-regeling.
Tevens bieden wij de mogelijkheid een excellentietoeslag te verwerven en te sparen voor
sabbatical leave. Daarnaast profiteer je van zaken als gratis sporten en een prachtige
werkplek.
Nu solliciteren
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met mevrouw V. Plasschaert,
revalidatiearts, of met mevrouw H. Bongers, revalidatiearts en medisch manager van het
revalidatiecentrum in de Sint Maartenskliniek, bereikbaar via telefoonnummer (024) 365 91
88 of met de heer G. van Enk, Raad van Bestuur bereikbaar via 024-3659230
Ook is het mogelijk om een dagdeel mee te lopen als je dat zou willen.
Wil je direct solliciteren? Mail dan je sollicitatie met cv uiterlijk 18 augustus 2021 naar
werken@maartenskliniek.nl, o.v.v. vacaturenummer 68/2021.
De eerste gesprekken vinden plaats op maandagavond 30 augustus 2021.
Screening van CV, diploma’s, identiteitsbewijs, actuele verklaring omtrent gedrag (VOG) en indien
van toepassing BIG-registratie, maakt deel uit van de selectieprocedure. Dit om de veiligheid van
onze patiënten en medewerkers te waarborgen.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern bekend gemaakt, waarbij geldt dat bij gelijke
geschiktheid de interne kandidaat de voorkeur geniet.

