Revalidatiearts – tijdelijke waarneming
In een ziekenhuis werken waar revalidatie een speerpunt is?
Vacaturedetails
Locatie: Veldhoven
Aantal uren: deeltijd, FTE in overleg, minimale inzet 2 dagen per week

Jij zorgt voor




De behandeling van patiënten als consulent, medebehandelaar of hoofdbehandelaar. Dit doe
je door middel van diagnostiek, advisering, coördinatie, begeleiding van paramedische
behandeling of indicatiestelling en verwijzing.
Het inzien van verschillende patiëntgroepen op het gebied van de neurologische- en
pijnrevalidatie met het zwaartepunt op directe patiëntcontacten.

Als revalidatiearts behandel je volwassen patiënten, zowel poliklinisch als klinisch (consultair). De
waarneming bedraagt een periode van ongeveer 6 maanden.

Dit doe je samen met
Onze jonge en ambitieuze vakgroep Revalidatiegeneeskunde. Zij werken sinds maart 2017 aan
professionele, laagdrempelige en vooruitstrevende zorg voor de brede doelgroep binnen, maar ook
buiten het ziekenhuis. Je werkt nauw samen met andere medisch specialisten, paramedici,
orthopedische (schoen)technici en psychosociale medewerkers, in diverse multidisciplinaire teams
passend bij jouw expertisegebieden.
Chantal Bakker, een van de revalidatieartsen, vertelt waarom zij graag in MMC werkt:
“Als revalidatiearts werk ik nauw samen met andere medisch specialisten. Zij hebben opvallend veel oog
voor de revalidatiegeneeskundige domeinen, dat werkt erg prettig. Wij nemen deel aan veel MDO’s in
MMC, van IC en neurologie tot pijnteam en handrevalidatie. Op die manier kunnen we met andere
specialisten meedenken hoe we de patiënt weer zo goed en snel mogelijk het eigen leven helpen
oppakken. Als vakgroep zijn we goed op elkaar ingespeeld. Naast ambitie vinden wij collegialiteit en
plezier in het werk erg belangrijk.”
Louis Lieverse, internist in MMC, vertelt over de samenwerking met de revalidatieartsen:
“Om ons voetenteam goed te laten functioneren is de inbreng van de revalidatieartsen zeer belangrijk. Bij
gecompliceerde ulcera is uitgebreidere schoenaanpassing vaak noodzakelijk, hierbij is de inbreng en de
behandeling van revalidatieartsen onontbeerlijk. Dit geldt ook voor situaties waarin amputatie
noodzakelijk is. Als voetenteam zijn wij zeer gelukkig met de actieve multidisciplinaire inbreng van de
revalidatieartsen, zowel in de directe patiëntenzorg als in het structureel verbeteren van de zorg.”
Ook Bastiaan Govaert, vaatchirurg in MMC, werkt intensief samen met de revalidatieartsen:
“De revalidatieartsen zijn altijd laagdrempelig bereikbaar en worden actief betrokken bij beslissingen
over bijvoorbeeld het amputatieniveau. Dit is een win-win situatie voor onze patiënten!”

Dit past bij je als


Je een geregistreerd revalidatiearts bent of op korte termijn de specialistenopleiding hiervoor









gaat afronden.
Je wilt ervaren welke mogelijkheden je hebt als revalidatiearts in een groot regionaal
ziekenhuis: intensieve (transmurale) samenwerking met collega medisch specialisten, als spil in
de regionale keten. Je een aanpakker bent die gaat voor de beste kwaliteit van zorg voor alle
patiënten.
Jij jouw doel wil bereiken door verbinding te zoeken, vasthoudend te zijn wanneer nodig en
weerstand te overwinnen op een prettige manier.
Je de ambitie hebt om het specialisme revalidatiegeneeskunde verder op de kaart te zetten
binnen de medische omgeving. Door de geïntegreerde positie van de vakgroep
revalidatiegeneeskunde in MMC is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met
ziekenhuisrevalidatie als onderdeel van een ziekenhuis.
Je enthousiast bent en dit enthousiasme ook weet over te brengen op anderen (patiënten,
collega’s, netwerkpartijen).
Jij een ondernemend revalidatiearts bent die graag innoveert, ziet wat er speelt binnen het
ziekenhuis maar ook daarbuiten, kansen signaleert én deze pakt.

Je kiest voor Máxima MC omdat
-

-

Bij ons de gezondheid van onze patiënten in goede handen is. Om ons werk optimaal te
kunnen doen, zorgen we goed voor onszelf en voor elkaar. Bekijk ons jaardocument van 2021
om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in MMC van het afgelopen jaar.
Onze 3400 medewerkers iedere dag werken aan de beste zorg. We innoveren en ontwikkelen.
We bedenken nieuwe technieken en organiseren de zorg slim.
We als topklinisch opleidingsziekenhuis veel opleidingsmogelijkheden bieden.
Wij bieden een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden
zijn conform AMS.
We diverse workshops aanbieden voor onze medewerkers op gebied van gezondheid en
vitaliteit.
Je via onze uitgebreide meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA) regeling met
belastingvoordeel een fiets, een tablet, telefoon of je sportabonnement kunt aanschaffen.
We als ziekenhuis steeds meer bezig zijn met verduurzamen. We maken deel uit van de top op
het gebied van CO2-reductie in ziekenhuizen.

Lees meer over MMC…

Nieuwsgierig geworden?
Heb je interesse in deze functie bij Máxima MC? Dan ontvangen we je sollicitatie graag zo spoedig
mogelijk, in ieder geval vóór 11 juli a.s., via onderstaande sollicitatiebutton.
Wil je meer informatie over deze vacature? Bel of maak een afspraak met Chantal Bakker of Stefanie
Kuppens, revalidatieartsen, te bereiken via Truus van der Werf, secretaresse management,
telefoonnummer (040) 888 9190.
Voor iedere medewerker die wij aan willen nemen gaan we referenties na, vragen we een VOG
(Verklaring Omtrent Gedrag) op en controleren we (indien van toepassing) het beroepsregister.

