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Vacature intern/extern 
 

Enthousiaste fysiotherapeuten 
(specialisatie neurorevalidatie wordt gewaardeerd) 
 
Wat bieden wij? 

 Een contract van 32-36 uur gespecialiseerd in neurorevalidatie. 
 Een flexibel contract op basis van 0-uren breed inzetbaar op alle afdelingen. 
 Een leuke uitdagende werkplek waar iedereen elkaar nog kent. 
 Een vaste vrije dag per week. 
 Diverse scholingsmogelijkheden en ruimte voor eigen ontwikkeling. 

 
Wat doen wij? 
Vitala+ biedt ouderen intensieve revalidatie, Eerstelijnsverblijf en Transferzorg WLZ. Maastricht 
Vitala+ is het centrum voor Geriatrische revalidatie in Maastricht en Heuvelland. Bij ons 
revalideren mensen op leeftijd, na een ingreep of medisch specialistische behandeling in het 
ziekenhuis. Het verblijf is kortdurend en gericht op terugkeer naar huis. Afhankelijk van hun 
belastbaarheid hebben deze patiënten tussen 4 en 12 uur paramedische behandeling per week. 
Naast de behandeling en verzorging is er nog ruimte voor vrije tijd, contact en ontspanning. 
Vanuit het therapeutisch klimaat stimuleren we de patiënt zoveel mogelijk in beweging te 
komen en actief te zijn. We willen onze patiënten uitdagen ook zodra ze weer thuis zijn hun 
hobby’s weer op te pakken of sociaal contact te leggen buitenshuis. Daarom willen we 
activiteiten uit de wijk naar binnen halen.  
 
Jouw Baan: 

 Behandelen van patiënten volgens het multidisciplinair opgestelde behandelplan, 
waaronder ook CVA patiënten. 

 Onderzoeken en screenen van patiënten.  

 Het opstellen van een behandelplan waarin de doelen, aard, frequentie en duur zijn 
vastgelegd. 

 Evalueren van de resultaten van de behandeling en zo nodig bijstellen. 

 De patiënt voorzien van aangepaste hulpmiddelen. 

 Aanspreekpunt zijn voor familie en patiënten, externe zorgverleners gerelateerd aan het 
vakinhoudelijk aspect. 

 Groepsgewijze behandeling van specifieke doelgroepen. 
 
Functie-eisen 
Wij vragen: 

 Afgeronde opleiding tot fysiotherapeut HBO, BIG-registratie. 

 Aanvullende kennis en ervaring met betrekking tot de doelgroep is vereist.  

 Multidisciplinair en in teamverband kunnen werken. 

 Ervaring en affiniteit met de geriatrische zorgvrager en revalidatie. 

 Goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Flexibiliteit wat betreft inzet van uren. 
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 Het vermogen tot motiveren, stimuleren en uitdagen, empathisch vermogen. 

 Integriteit, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, volharding en gevoel voor humor. 
 
Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die:  

 Affiniteit, kennis en ervaring heeft met behandelen van (neurologische) patiënten  
 Het belang van de patiënt als uitgangspunt stelt. 
 Kennis heeft van de ontwikkelingen binnen de zorgverlening. 
 Zelfstandig kan werken en daarbij ook het teambelang behartigt. 
 Het als een uitdaging ziet om de functie verder te ontwikkelen. 

  
Arbeidsvoorwaarden: 
De CAO VVT is op deze functie van toepassing, schaal FWG 55, maximaal € 4426,10 bruto per 
maand bij een fulltime dienstverband.   
 
Inlichtingen: 
Voor nadere informatie omtrent de functie en de organisatie kunt u contact opnemen met 
Charlotte Schreuder 06-43413679. 
 
Sollicitaties: 
Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 07-10-2022 gericht te worden aan werkenbij@vitalaplus.nl 
Een meeloop dag kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.  
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 11 oktober. 
 
Het adres is: Gronsvelderweg 140, 6229 VN Maastricht 
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