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Fysiotherapeut  
Locatie: Breda 

In verband met een collega die gaat genieten van een welverdiend pensioen zoekt Revant 
voor de Zorgeenheid ‘Bewegingsapparaat en oncologie’ per juni een 
Fysiotherapeut (met specialisme in de bovenste extremiteit) voor 24 uur per week verdeeld 
over 3 dagen 
  
De functie 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het 
analyseren en behandelen van de bovenste extremiteit en ruime ervaring heeft op het 
gebied van complexe hand- en polsaandoeningen. Bij voorkeur een gecertificeerd 
handtherapeut. 
We staan ook open voor fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn op een deelgebied in de 
bovenste extremiteit en open staat om verdere kennis op te doen op het gebied van 
bovenste extremiteit. 
  
De afdeling 
Binnen de zorgeenheid waarin je als fysiotherapeut werkzaam zal zijn, bieden wij 
poliklinische medisch specialistische revalidatiezorg, waarbij we in een interdisciplinaire 
setting met patiënten werken aan het beter functioneren en soms ook accepteren van hun 
mogelijkheden. Er wordt vaak een combinatie van orthopedische en gedragsmatige 
revalidatie aangeboden waarbij de psychosomatische benadering de basis is. Hierbij ligt het 
accent soms meer op de orthopedie en soms meer op de gedragsmatige kant. De kracht van 
onze behandeling ligt in het feit dat wij de combinatie orthopedie en gedrag kunnen 
afstemmen op de hulpvraag van de revalidant. 
Wij bieden behandeling op m.n. gebied van algemene orthopedie, arm/handrevalidatie, 
armamputatie, oncologische-, pijn revalidatie. 



Er worden intensieve op persoonlijke doelen gerichte behandelingen gegeven volgens de 
nieuwste inzichten. Behandeling is altijd interdisciplinair waarbij fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, maatschappelijk werkenden, (GZ-)psychologen, bewegingsagogen, 
verpleegkundigen en beeldende therapeuten betrokken kunnen zijn. 
 
Kerntaken 
• Uitvoeren van fysiotherapeutisch onderzoek en het opstellen van een fysiotherapeutisch 
behandelplan; 
• Behandelen en begeleiden van de revalidanten en het evalueren van het procesverloop; 
• Adviseren, rapporteren, deelnemen en bijdragen aan interdisciplinaire behandeling; 
• Een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het behandelbeleid binnen Revant. 
  
Wij vragen 
Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste, ervaren vakman of vakvrouw, die beschikt 
over: 
• Een afgeronde opleiding fysiotherapie; 
• Minimaal 5 jaar ervaring als praktiserend fysiotherapeut binnen de eerder omschreven 
(orthopedische) revalidatie; 
• Aantoonbare opleiding en ervaring in de bovenste extremiteit of een deelgebied hiervan; 
• De volgende competenties: ondernemend, proactief, innoverend, leergierig, in staat om te 
kunnen reflecteren, samenwerken en een open stijl van communiceren; 
• Ervaring in spasticiteit en perifeer letsel BE is een pré. 
  
Wij bieden 
Een uitdagende baan, in een zelfbewuste organisatie die sterk in beweging is en waarin 
groei en zelfontwikkeling gestimuleerd worden. Daarnaast bieden wij: 
• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging; 
• Salaris van minimaal € 2822,00 en maximaal € 4227,00 bruto per maand, conform cao 
ziekenhuizen (FWG 55, op basis van 36-urige werkweek); 
• Overige arbeidsvoorwaarden conform de Cao Ziekenhuizen, met o.a. een 
eindejaarsuitkering en vakantiegeld die beiden vergelijkbaar zijn met een maandsalaris; 
• Diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden; 
• Een uitgebreid meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden waaronder de mogelijkheid tot 
de aanschaf van een (elektrische) fiets, een computer of korting op een abonnement op de 
sportschool. 
• Een mooie werkomgeving in het centrum van Breda, goed bereikbaar per fiets, OV en 
auto. 
 
Solliciteren 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Gaby Jordan- van 
den Broek, zorgmanager, 076-5797712. 
Je sollicitatiebrief met CV kun je (onder vermelding van vacaturenummer 2021.008) sturen 
middels het formulier op de website 
https://www.revant.nl/action/jobs/job/748/fysiotherapeut-
21.008/?ProjectCode=2021.008 
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