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Vacature zwangerschapsvervanging hand/ergotherapeut, 2 maart tot 31
juli 2020, 12-16 uur per week.
Zowel loondienst als freelancen mogelijk
Solliciteren is mogelijk t/m vrijdag 24 januari. Gesprekken vinden plaats in
de laatste week van januari.
Beste collega’s,
Vanwege mijn zwangerschap ben ik voor de periode van 2 maart tot en met 31 juli 2020 (5
maanden dus) op zoek naar een waarnemer voor mijn praktijken voor handtherapie/ergotherapie,
gevestigd te Amerongen en Nijmegen. Bij voorkeur een hand-ergotherapeut.
Het betreft een vacature voor 12-16 uur in de week. Het liefst heb ik een collega die beschikbaar
is op woensdag en donderdag, maar andere dagen en tijden zijn bespreekbaar.
Aandoeningen die regelmatig behandeld worden binnen mijn praktijk zijn:
-artrose
-triggervingers
-reuma
-a-functionele hand na CVA
-peesontstekingen
-hypermobiliteit
Veelal gaat het om conservatieve behandelingen, maar ook post-operatieve nabehandeling komt
voor.
Locatie Amerongen:
De praktijk in Amerongen is gevestigd binnen een multidisciplinair
centrum, waarbinnen ook multidisciplinair samengewerkt wordt.
Dit betreft een dorpspraktijk waar ik één dag in week, de donderdag
op dit moment, allerlei handaandoeningen behandel. 80 procent
betreft conservatieve behandelingen. 20 procent post Ok.
Verwijzingen komen binnen via huisartsen, reumatologen en
plastisch chirurgen. Ook regelmatig via collega’s van de fysiotherapie
en collega algemeen ergotherapie.
Er is hier geen samenwerking met fysiohandtherapeuten, het is dus
belangrijk dat je ook kunt spalken, naast alle andere taken van een
allround handtherapeut.
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Locatie Nijmegen:

De praktijk in Nijmegen is onderdeel van een
gezondheidscentrum. In Nijmegen werk je samen met een
fysiohandtherapeut en een andere collega ergotherapeut. In
Nijmegen is er meer een verdeling qua fysio/ergo in de
handtherapie. Fysio heeft als hoofdmoot oefenen. Ergo heeft
als hoofdmoot spalken en belasting/belastbaarheid.
Op dit moment werk ik op locatie Nijmegen ook één dag in
de week, op de woensdag.
Op deze locatie zie je wat meer post operatieve
behandelingen. Verwijzingen komen ook hier van plastisch
chirurgen, huisartsen, revalidatieartsen, reumatologen en
collega’s.
We zien hier naast specifiek handtherapeutische vragen, ook
algemene ergotherapeutische cliënten. Deze worden
opgevangen door mijn collega.

Ook collega’s zonder handtherapie opleiding, maar met (minimaal 1 jaar) ervaring in de
handtherapie mogen reageren.

Bij de vervanging maak je gebruik van een laptop en mobiele telefoon van de prakijk.

Ben jij iemand die graag zelfstandig werkt, met hart voor je patiënten en feeling voor ondernemen?
Heb je nog een aantal uurtjes per week over? Neem dan contact op via:
info@dehandenineen.nl, tel. nr. 06-52541326, Steinie Weidema, ergo/handtherapeut CHT-nl
gecertificeerd. Graag een korte motivatie en CV toesturen.
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