
Handtherapeut 
Werken in het Rode Kruis Ziekenhuis betekent werken voor het welzijn en de gezondheid van de patiënt. 
Onze patiënten verdienen de beste zorg, van de meest deskundige professionals in een omgeving waar 
gastvrijheid  voorop staat. Daar streven wij naar, 24 uur per dag, elke dag weer. Het RKZ is hét ziekenhuis 
voor inwoners uit de regio IJmond en omstreken en thuis van het Brandwondencentrum Beverwijk: 
internationaal expertisecentrum op het gebied van onderzoek en behandeling van (brand)wonden en 
littekens. 
  
In verband met vertrek van een collega zijn we op zoek naar een: 

Ergotherapeut/ Handtherapeut 
                                                  Per 1 september 2017 
                                                   Voor 24 uur per week 
 
Beeld van de functie 
Het Hand- en Polschirurgisch Centrum in het Rode Kruis Ziekenhuis neemt in de regio een prominente 
plaats in. De handtherapie is ook een van de speerpunten in het RKZ. Door deze ontwikkeling is het 
handenteam in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het team bestaat uit 1 fysiotherapeut en 2 
ergotherapeuten, beide gediplomeerd handtherapeut en 1 ergotherapeut in opleiding tot handtherapeut. 
De handtherapeuten behandelen patiënten na reconstructieve operaties en patiënten met gecompliceerd 
traumatisch handletsel of chronische hand/polsklachten. De samenwerking met de handchirurgen is direct 
en intensief. Een aantal keer per week wordt een handtherapeutisch spreekuur gehouden in combinatie 
met de handchirurgen. 
 
Wij vragen 
Je bent in het bezit van een HBO-diploma Ergotherapie, hebt aanvullend een opleiding handtherapie 
afgerond en bij voorkeur ruime werkervaring in de handrevalidatie. 
Je bent BIG geregistreerd en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister ergotherapie. 
Wij zoeken een initiatiefrijke, stressbestendige en flexibele nieuwe collega, die zowel zelfstandig als in een 
multidisciplinair teamverband kan werken en over goede sociale en communicatieve vaardigheden 
beschikt. Enthousiasme en zelfstandigheid zijn belangrijke eigenschappen. 
 
Wij bieden 
Een jaarcontract van 24 uurdie is ingedeeld in FWG 55. DeCAO Ziekenhuizenis van toepassing. 
Het is een veelzijdige functie waarin je samen met je collega’s zorgt voor een goedlopende afdeling waarin 
medewerkers een optimale dienstverlening verzorgen aan de patiënten van het Rode Kruis Ziekenhuis. 
Het handenteam wordt gekenmerkt door een dynamische werksfeer en een goede onderlinge 
samenwerking waarin mogelijkheden zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Meer informatie over de afdeling 
kun je vinden op www.rkz.nl 
 
Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marjon van Kempen, afdelingsleider, tel 0251-265912 
 
Solliciteren 
Je sollicitatie kun je vóór  15 mei 2017  insturen via onderstaande button, t.a.v. Silvia Danenberg, adviseur 
Personeel en Organisatie. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 24 mei. 
  

 

'Daarom ben ik verpleegkundige in het RK 

	


