Revalidatiearts
MiCare Revalidatie - Heerlen
Ben jij een betrokken revalidatiearts die op zoek is naar een nieuwe uitdaging binnen een dynamisch
centrum voor poliklinische revalidatie? Ben je ambitieus en wil je graag bijdragen aan de verdere
ontwikkeling in het behandelaanbod van de organisatie als in netwerkgeneeskunde? Dan is deze
vacature iets voor jou.

Onze organisatie
MiCare biedt cliënten op maat gemaakte medisch specialistische revalidatiezorg, ingepakt in een
grote dosis warmte en met korte wachtlijsten. Wij bieden poliklinische revalidatiebehandeling aan
cliënten met complexe chronische pijnproblematiek en chronische restklachten na neurologische,
oncologische en orgaanproblematiek. Het revalidatieteam bestaat uit revalidatieartsen,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, GZ- en basispsychologen, een psychomotorisch therapeut en
een diëtiste. Behandeling vindt primair plaats vanuit de principes van ACT. Daarnaast is er een
orthopedisch schoenmaker en orthopedisch instrumentmaker aan ons verbonden en hebben we een
handtherapeut in huis.
Naast de MSR begeleiden wij ook cliënten in de eerste lijn, verzorgen we basis en gespecialiseerde
GGZ-begeleiding en bieden we MiCare Werkt-trajecten aan cliënten met arbeidsproblematiek a.g.v.
lichamelijke en/of psychische klachten. Dit alles in een informele omgeving waar zorg voor mensen
centraal staat en waar aandacht en betrokkenheid voor onze cliënten en collega’s uit elk detail
spreekt.
MiCare wil zich de komende jaren verder gaan toeleggen op het behandelen van cliënten met
mildere (cognitieve / vermoeidheid / fysieke) restklachten na een CVA, alsook de samenwerking met
huisartsen en therapeuten in de regio versterken rondom de zorg voor patiënten met chronische
pijn. Dit alles volgens de laatste richtlijnen en ambities op het vlak van ketenzorg en
netwerkgeneeskunde.

Jouw functie
Als eindverantwoordelijke arts voor de medisch specialistische revalidatie behandeling ben je
verantwoordelijk voor de indicatiestelling binnen een multidisciplinaire intake procedure en het
opstellen van de revalidatie diagnose en het behandelplan. Verder geef je sturing aan een
interdisciplinair team en voer je tussentijdse evaluaties, eindgesprekken en nazorggesprekken uit.
Daarnaast ben je actief betrokken bij het uitbreiden van het behandelaanbod en samenwerking met
ketenpartners.

Onze verwachtingen van jou
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt een afgeronde opleiding tot revalidatiearts en affiniteit met chronische
pijnproblematiek;
Je bent een teamplayer, maar je kunt ook zelfstandig werken;
Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;
Je bent een mensenmens; je bent empathisch en patiëntgericht;
Je bent proactief, flexibel en houdt ervan nieuwe uitdagingen en samenwerking aan te gaan
binnen het veranderende zorglandschap.

Verder vinden we het belangrijk dat je binnen je werk de MiCare-waarden draagt:
Samen: We zijn een team van revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, basis- en GZpsychologen, psychiaters, psychomotorische therapeuten, diëtisten en
stafmedewerkers. Wij zijn mensen-mensen die niet alleen zeggen dat we mensen écht willen
helpen, maar dit ook doen. Wij werken samen om onze cliënten de meest passende zorg te
kunnen verlenen. Door onze kennis en ervaring te bundelen, zijn wij in staat om de kwaliteit van
de zorg van onze cliënten continu verder te verbeteren.
Dichtbij: Wij staan dichtbij onze cliënten. We zijn betrokken bij onze cliënten en diens familie. We
nemen de tijd om naar onze cliënten te luisteren en te informeren naar hun klachten, wensen en
mogelijkheden. Daarnaast dragen we zorg voor een prettige, warme sfeer in huis zodat cliënten
zich bij ons op hun gemak voelen.
Focus: We focussen ons op mogelijkheden. We kijken samen met onze cliënten naar de
mogelijkheden om op fysiek alsook mentaal vlak het meest optimale uit hun behandeling te
halen. We leren hen nieuwe vaardigheden en manieren om met hun beperking(en) om te gaan
en zo zelfstandig mogelijk hun dagelijkse activiteiten op te pakken.
Toegankelijk: Bij ons staat de cliënt centraal. Wij hanteren korte wachttijden om te voorkomen dat
klachten erger worden. Kunnen wij niet helpen? Dan zorgen wij ervoor dat de cliënt op de juiste
plaats terechtkomt. We zijn open en gemakkelijk benaderbaar voor cliënten, voor elkaar alsook voor
partijen die met ons willen samenwerken. Om kwaliteit te leveren, is meer nodig dan kennis en
ervaring. Het MiCare-team maakt het verschil door haar enthousiasme, betrokkenheid en passie
om mensen écht te helpen.

Enthousiast & Motiverend: Wij zijn gedreven in ons werk. We willen voor elke cliënt het best
mogelijke resultaat. Op motiverende wijze dagen wij daarom cliënten uit om het maximale uit
zichzelf te halen. We zijn gericht op kansen, mogelijkheden en kwaliteiten. Onze cliënten worden
actief bij onze zorgverlening betrokken. Wij geloven in de kracht van onze cliënten en motiveren
hen om zelf actief mee te werken aan hun eigen herstel. Wij halen voldoening uit hetgeen wij
voor onze cliënten en voor elkaar kunnen betekenen. In onze organisatie heerst een passende
sfeer onder collega’s die ten goede komt aan de zorg van onze cliënten.

Wat wij jou bieden
▪
▪

▪
▪

Een parttime loondienstverband dan wel als zelfstandige met uren / dagen in onderling
overleg;
Een uitdagende functie in een enthousiast, gezellig en gemotiveerd team dat een breed scala
aan behandelingen kan bieden alsook goede ondersteuning in alle primaire processen
(administratielast beperken);
Voldoende mogelijkheden om te participeren in het opzetten van nieuwe projecten,
behandelaanbod en samenwerkingsverbanden;
Een salaris conform salaristabel medisch specialist.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van http://www.micare-health.nl of je kunt
contact opnemen met Jessica Hollewijn (office manager) via 045 - 785 14 80.
Heb je interesse in deze vacature? Mail je CV en motivatie naar info@micare-health.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

