
 

 

Van Tongeren Fysiotherapeuten in Zeist 
 
 
Van Tongeren Fysiotherapeuten is als Plus praktijk gevestigd 
op de Utrechtseweg in Zeist. Het paramedisch team bestaat uit 
een team van 20 fysiotherapeuten/ manueeltherapeuten, een 
ergotherapeut, oefentherapeut mensendieck en een diëtiste. 
Wij werken multidisciplinair nauw met elkaar samen. 
 
Voor ons team zijn wij opzoek naar: 
 
•  Een hand-, pols-, elleboogfysiotherapeut voor 10-40 uur 

(n.o.t.k.) 
 
Onze fysiotherapeuten werken nauw samen met de plastisch 
chirurg, orthopedisch chirurg, revalidatiearts, reumatoloog, 
neuroloog uit de diverse ziekenhuizen, revalidatiecentra en de 
Mobiliteitskliniek. Er zijn in de praktijk regelmatig 
multidisciplinaire spreekuren met de diverse specialisten, 
waarbij de fysiotherapeut een actieve rol speelt. 
 
Wat zoeken wij in jou? 
• Je bent een echte teamplayer en bereid de handen uit de 

mouwen te steken. 
• Je streeft samen met het team het hoogste 

kwaliteitsniveau na en volgt hiervoor ook de specifieke bij- 
en nascholingen, waar wij financieel aan bijdragen. 

• Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied 
en beoordeelt de praktische toepasbaarheid in relatie tot 
de zorgvraag. 

• Je beschikt over communicatief goede vaardigheden. 
• Je bent sociaal, positief, ondernemend en flexibel. 
• Je bent creatief en flexibel bij het inzetten van je 

therapeutische interventies. 



 

 

• Je bent bereid je specifieke kennis te delen en ontwikkelen 
in onze vakgroepen.  

• Je hebt post hbo specialistische opleidingen hebt afgerond 
op het gebied van de hand-, pols en elleboogregio. 

• Je hebt bij voorkeur enkele recente jaren specifieke 
werkervaring op hand-pols en ellebooggebied. 

• Je bent bereid om samen te werken met de revalidatiearts 
en het Schouder/ Arm team van het revalidatiecentrum. 

• Je bent bereid samen te werken met de chirurgen met 
specialisatie op het gebied van de elleboog-, hand- en 
polschirurgie. 

• Je bent bereid op variabele werktijden te werken. 
 
Wat kunnen wij jou bieden: 
• Een mooie, werkomgeving in een karakteristiek oud 

bankgebouw, uitstekende outillage, twee oefenzalen, goed 
bereikbaar per fiets, OV en auto 

• Een werkplek binnen een enthousiast en goed opgeleid 
team, waarin we je die mogelijkheden bieden jezelf verder 
te ontwikkelen 

• De arbeidsvoorwaarden zijn nader te bespreken in een 
arbeidsvoorwaardengesprek. 

 
 
Je kunt je sollicitatie met c.v. sturen aan Wim van Tongeren, 
zonorec@planet.nl 


