Revalidatiearts
In verband met vertrek van één van onze collega’s zijn wij per 1 oktober 2022 op zoek naar een

Revalidatiearts 0,8 – 1,0 fte.
Het Spaarne Gasthuis is één van de grootste topklinisch opleidingsziekenhuizen (STZ) in Nederland
en heeft locaties in Haarlem en Hoofddorp. Bij het Spaarne Gasthuis werken zo’n 4200 medewerkers
en ruim 330 medisch specialisten. In het Spaarne Gasthuis wordt zorg verleend vanuit de visie dat de
patiënt bij ons “te gast” is. Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel.

De functie
Je werkzaamheden hebben betrekking op poliklinische revalidatie en behandeling in het ziekenhuis
van volwassenen en evt kinderen met een breed scala aan diagnoses.

De afdeling
In het Spaarne Gasthuis bieden wij medische specialistische revalidatie aan volwassenen en
kinderen met een participatieprobleem volgens de stepped care principes waarbij de speerpunten
van het ziekenhuis leidend zijn.
We staan voor kwaliteit, die wordt gewaarborgd door het werken volgens de landelijke richtlijnen, en
we evalueren de behandeling aan de hand van kwaliteits- en uitkomst indicatoren.
Als revalidatiearts ben je werkzaam op verschillende locaties van ons ziekenhuis, neem je deel aan
MDO’s en participeer je in multidisciplinaire spreekuren en intercollegiale consulten voor
volwassenen en evt kinderen. Je maakt actief deel uit van de opleidingsgroep. Er is mogelijkheid tot
het doen van externe consulten.
We werken samen aan kwaliteitsverbetering met de Stichting Revalidatie Ziekenhuizen NoordHolland (Noordwest Ziekenhuis Alkmaar/Den Helder) en Dijklander Ziekenhuis (Hoorn/Purmerend).

Wie wij zoeken
We zoeken een collega met interesse in de ziekenhuis revalidatie.
Je bent in staat om multidisciplinair samen te werken met de partners binnen het ziekenhuis en de
zorgketens.
Enthousiasme en bereidheid voor actieve deelname aan de opleiding van A(N)IOS is een vereiste.
Een pre is het aandachtsgebied spasticiteit behandeling en interesse in wetenschap.
Kernwoorden: teamspeler, patiëntgericht, enthousiast, innovatief, daadkrachtig, aanpakker,
professionele attitude, sterke communicatieve en didactische vaardigheden.

Wat wij bieden
•
•
•
•

•

Een prettige werkomgeving binnen een ambitieuze en gevarieerde vakgroep in één van de
grootste topklinische opleidingsziekenhuizen.
De mogelijkheid om ervaring op te doen in wetenschappelijk onderzoek
De ruimte en de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen
Arbeidsvoorwaarden volgens AMS
Een uitdagende woon- werkomgeving gelegen in het cultuur- en sfeerrijke Haarlem. De
omgeving is uitnodigend, nabij de kust en niet ver van Amsterdam en uitvalswegen.

Voor meer informatie
Nadere informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Jorien van der Zon,
revalidatiearts en vakgroep voorzitter (023 -2245692), of Simone Bakker, revalidatiearts en medisch
manager van de vakgroep (023-2247688)

Een schriftelijke reactie, vergezeld van een CV en eventuele referenties, kunt u voor 20-8-22 richten
aan Buro Medische Staf ter attentie van L Otte- van der Bijl MSCKwerving@spaarnegasthuis.nl.
onder vermelding van sollicitatie revalidatiearts.
De sollicitatie gesprekken zullen plaatsvinden op 6-9-22.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de
selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

