Revalidatiearts Houding & Beweging
36-45 uur
Tolbrug
Tolbrug is hét revalidatie-expertisecentrum voor Noordoost-Brabant en de Bommelerwaard. Het is een
onderdeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en gevestigd op 3 locaties in Den Bosch en Uden.
Tolbrug biedt naast revalidatiegeneeskunde ook paramedische zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
De unit Houding en beweging
Het aandachtsgebied voor de Revalidatiearts Houding & Beweging betreft aandoeningen aan het
houding- en bewegingsapparaat. Hierbij kun je o.a. denken aan amputatie, meerdere ingewikkelde
breuken na een ongeval of dwarslaesie.
Zowel tijdens opname in het JBZ, tijdens opname op onze revalidatieafdeling, als op onze polikliniek
wordt revalidatiebehandeling gegeven aan deze patiënten in een professionele en stimulerende
omgeving die aansluit bij de revalidatievraag van de patiënt (locaties ‘s-Hertogenbosch en Uden).
Wat ga je doen?
Je werkzaamheden als revalidatiearts bestaan uit het verrichten van poliklinische spreekuren,
revalidatiedagbehandeling en ziekenhuisgerichte werkzaamheden waaronder multidisciplinaire
spreekuren, ziekenhuisconsulten en supervisie van de A(N)IOS. Je bent, vanuit eigen professionele
verantwoordelijkheid, eindverantwoordelijk voor de revalidatiegeneeskundige behandeling van de
individuele revalidant. Samen met 3 andere revalidatieartsen en 1 physician assistant binnen de unit
H&B ben je op zorginhoudelijk niveau verantwoordelijk voor het behandelteam waar je deel van
uitmaakt. Als revalidatiearts heb je bereikbaarheidsdiensten voor onze klinische afdeling in
’s-Hertogenbosch.
Als revalidatiearts:
• Zet je je in om de zorg die de unit levert toekomstbestendig te maken en kansen te benutten
die het vakgebied biedt.
• Heb je aandacht voor organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. Je houdt toezicht op
de continuïteit en kwaliteit in het medisch zorgproces en de opleiding.
• Investeer je in de verbinding met verwijzers als huisartsen en collega medisch specialisten,
maar ook intern met de vakgroep, de organisatie en behandelaars.
• Is het opbouwen en beheren van contacten en netwerken om samen met ketenpartners zorg
over de grenzen van onze organisatie heen te organiseren onderdeel van je functie.
• Ben je bereid om actief deel te nemen aan één van de diagnose gebonden werkgroepen van
de VRA om zo de verbinding te leggen tussen landelijk beleid en onze zorg.
• Ben je bereid je kennis en expertise als revalidatiearts in te zetten voor leren, opleiden en
innoveren en ben je bereid je toetsbaar op te stellen.
Wat vragen wij van jou?
Je bent BIG geregistreerd als revalidatiearts en hebt affiniteit met de doelgroepen binnen unit Houding
& Beweging. Je bent in staat regie te nemen over het plannen en organiseren van de eigen
werkzaamheden. Je werkt resultaat- en doelgericht en weet de wensen van de patiënt, de
professionele uitdaging en het organisatiebelang uitstekend te combineren. Je bent bevlogen in het
verkennen van nieuwe mogelijkheden en/of het bijhouden van vakinhoudelijke wetenschappelijke
ontwikkelingen.
Als persoon haal je het beste uit jezelf en je collega’s. Je:
• bent een open persoonlijkheid en geeft feedback;
• bent een verbinder, stemt gemakkelijk af met de ander en bent flexibel naar de
omgeving;
• bent gedreven kartrekker en streeft naar succes en zoekt hierbij de samenwerking
actief op;
• zet duidelijke kaders neer en geeft binnen deze kaders ruimte en vertrouwen.
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Wat bieden wij jou?
Een uitdagende functie in een lerende organisatie, een plezierige en dynamische werkomgeving die
volop in ontwikkeling is. Een dienstverband in eerste instantie voor bepaalde tijd van 1 jaar met de
intentie de samenwerking daarna te bestendigen in een benoeming voor onbepaalde tijd. Beloning
conform AMS richtlijnen, trede afhankelijk van jaren ervaring. Je bent in dienst van het JBZ en als
revalidatiearts ben je lid van de vakgroep revalidatiegeneeskunde en lid van de Bossche Specialisten
Coöperatie (BSC) van het JBZ.
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een STZ ziekenhuis dat samen met haar netwerkpartners zorg levert
aan de inwoners van Den Bosch en omstreken, dat doen we met ongeveer 4500 collega’s. Alles wat
we doen, is er op gericht het gezondheidswelzijn van de mensen om ons heen te verhogen. Onze
medewerkers spelen daarbij uiteraard een zeer belangrijke rol. Meer informatie over de strategische
koers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vind je in het JBZ Magazine. Meer informatie over ons
revalidatiecentrum is te vinden op onze website: www.tolbrug.nl
Interesse gewekt?
Heeft deze vacature je enthousiast gemaakt? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 07 Juli a.s. je CV en
motivatiebrief via het online sollicitatieformulier. Een selectieassessment en een persoonlijkheidstest
kunnen onderdeel uitmaken van de procedure. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag
2 augustus (op de dag)
Na een selectieprocedure die wordt uitgevoerd door de vakgroep en de vacaturecommissie van de
BSC, bieden wij een lidmaatschap van de BSC.
Nadere informatie
Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eline van der Kooi, medisch coördinator
Houding & Beweging, of met Annette van Kuijk, medisch directeur Tolbrug, beiden bereikbaar op
telefoonnummer 073-553 5666.
Voor informatie over de Bossche Specialisten Coöperatie kunt u contact opnemen met
Dr. S.A.G. (Linda) Kemink via telefoonnummer (073) 553 8471.
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