
 
 
 

De vakgroep Revalidatiegeneeskunde zoekt in verband met het vertrek van een collega een  

 

Revalidatiearts (0,7 - 1,0 fte) 
 

Zuyderland Revalidatie bestaat in zijn huidige vorm sinds 2015, na de fusie van het Orbis Medisch 

Centrum Sittard-Geleen en het Atrium Medisch Centrum Heerlen. Er wordt samengewerkt met 

Adelante Zorggroep om de revalidatiezorg in de regio gezamenlijk op een hoger niveau te tillen.  

De poliklinische revalidatiegeneeskundige zorg wordt, evenals het klinisch consult, zowel op de 

locatie Sittard-Geleen als locatie Heerlen van het Zuyderland Medisch Centrum aangeboden. 

 

Onze afdeling richt zich op volwassenrevalidatie waarbij alle diagnosegroepen worden gezien.  

 

Zuyderland Medisch Centrum is een van de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen 

en onderscheidt zich door steeds de voorhoede positie te kiezen met patiëntgericht wetenschappelijk 

onderzoek, topklinische zorg en opleiding. Zij richt zich hierbij op de volgende kernthema's: innovatie, 

medisch leiderschap en transitie van de zorg. 

Vanwege de STZ status van ons ziekenhuis zijn er diverse diagnosegroepen waar de vakgroep 

revalidatie zich verder in kan verdiepen. In onze regio bieden wij zorg aan patiënten met een CVA, 

NAH (zowel vroege als late fase), ALS en chronische pijn van het bewegingsapparaat. 

Bovenregionale zorg verlenen wij op het gebied van onder andere multiple sclerose, de ziekte van 

Parkinson, oncologische zorg, traumatologie en handrevalidatie.  

Er zijn diverse specifieke spreekuren betreffende orthesiologie/prothesiologie, voetproblematiek 

en spasticiteit. Daarnaast worden consulten gedaan in diverse verpleeghuizen in de regio met een 

GRZ functie. 

 

De vakgroep Revalidatie bestaat momenteel uit 9 revalidatieartsen die volledig werkzaam zijn 

binnen het Zuyderland (6,4 FTE). 

We vormen een enthousiaste en ambitieuze vakgroep die zich wil richten op de kansen die de 

fusie met zich meebrengt.  

 

In samenwerking met Adelante Zorggroep verzorgen wij het onderdeel ziekenhuisrevalidatie in de 

opleiding tot revalidatiearts. Op dit moment wordt 1 AIOS op de locatie Heerlen opgeleid. 

Daarnaast participeren wij in de huisartsenopleiding en in de masterfase geneeskunde van de 

Universiteit van Maastricht. 
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Profiel 

Wij zoeken een geregistreerde revalidatiearts met:  

- een uitgesproken voorkeur voor ziekenhuisrevalidatie van volwassenen 

- bereidheid een actieve rol te spelen in de kwaliteitsverbetering van de afdeling revalidatie en 

het ziekenhuis 

- een actieve deelname aan de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten 

- bereidheid tot participatie in wetenschappelijke activiteiten en deelname aan vakgroep 

overstijgende taken 

- goede contactuele eigenschappen, zowel in omgang met patiënten, collegae en  

overige medewerkers. 

 

Wat betreft de invulling van de werkzaamheden wordt uiteraard rekening gehouden met uw 

wensen. De huidige vakgroep staat eventueel open om de taken zowel inhoudelijk als 

organisatorisch te herverdelen.  

 

Ons aanbod  

Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling. De aanstelling zal geschieden bij Zuyderland 

Medisch Centrum. Daar bent u lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). 

 

Inlichtingen 

Informatie kan worden ingewonnen bij drs. N. Bouwman, medisch manager RVE Mobiliteit & 

Bewegen, 045-5766450 of drs. R. Haenen, revalidatiearts en vakgroep voorzitter, 06-23251622. 

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae kunnen tot 17 juli 2017 gestuurd 

worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB 

Sittard of per mail via msb@zuyderland.nl.  


