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Gezocht  fysiotherapeut Chronisch Zorgnet 
Vanwege toenemende zorgvraag binnen de groep NCD’s zoals perifeer arterieel vaatlijden, COPD (waaronder op dit moment 
veel COVID-19 herstelzorg) en hartfalen zijn wij op zoek naar versterking binnen ons team.  

De collega die wij zoeken stelt zich op als gespecialiseerd zorgverlener, beschikt over de benodigde kennis van comorbiditeiten 
en haalt zijn of haar voldoening uit het begeleiden van deze patientpopulatie.  Je ziet de problematiek van NCD’s vanuit de 
visie van positieve gezondheid en stelt leefstijl als belangrijke voorwaarde voor een betere gezondheid van je patiënt. Je ziet je 
patiënt als een individu en je werkt naar eigen regie van je patiënt toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beschrijving van de praktijk 
Kruijdenberg centrum voor fysiotherapie en fysiofit is een dynamische en vernieuwende praktijk in Alphen aan den Rijn met 
een regionale zorgfunctie. De praktijk stimuleert groei van haar fysiotherapeuten en laat deze zelf de ruimte om inhoudelijke 
beslissingen te nemen binnen de zorgproducten die wij leveren. Wij zien de fysiotherapeut als een centrale en zelfstandige 
speler in het beweegzorgveld en wij nemen als praktijk actief stappen om deze positie te ondersteunen. Dit doen we onder 
meer door het onderhouden en uitbreiden van onze samenwerkingsverbanden met 1e en 2e lijn. 

Onze bijzondere locatie is van alle gemakken voorzien, gelegen met uitzicht op een prachtig groen natuurgebied en beschikt 
over een eigen sportveld en meerdere oefenzalen. De praktijk is ruim opgezet en specifiek ingericht om het werkgemak van de 
fysiotherapeut te ondersteunen. Zo beschikken wij over een uitgebreide koeling- en ventilatie installatie, een ruime 
personeelsruimte met complete keuken, een digitale werkomgeving die volledig online is en hebben wij de ondersteuning van 
het secretariaat voor telefoon en administratieve taken. Dit draagt bij aan het werkgemak van onze fysiotherapeuten en helpt 
hun de focus te houden op het werken met hun patiënt. 

Onze fysiotherapeuten vormen een hecht en gespecialiseerd team, waarbinnen er ruimte is voor overleg en respect is voor 
elkaars kennis en kunde. Met 5 verschillende disciplines zijn wij uitstekend in staat om kwalitatief hoogwaardige zorg te 
leveren. Wij onderscheiden ons door het leveren van zorgproducten voor o.a. knierevalidatie, kinderfysiotherapie, 
tendinopathie, echografie, BIBO trajecten, Claudicatio, COPD, sportfysiotherapie, sportsteunzolen en manuele therapie.  

 

Functie omschrijving 
Binnen deze functie zal je je in hoofdzaak richten op het werken met chronische zorgtrajecten zoals Claudicatio, COPD 
(waaronder op dit moment veel COVID-19 herstelzorg) en hartfalen. Je zal werken vanuit een ruime en goed ingerichte 
oefenruimte met de mogelijkheid om ook buiten te sporten. Daarnaast zal je toegang hebben tot een online in te richten 
omgeving om zelfstandig oefenen in de thuissituatie te ondersteunen.  

Je hebt zelf de regie over je patiënten en de inhoud van de zorgtrajecten waarbinnen je werkt. Je onderhoud je contacten met 
verwijzers en werkt mee aan de multidisciplinaire initiatieven die bij ons in de regio geïntroduceerd zijn. 
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Na-scholing is op basis van de criteria van het Chronisch Zorgnet en het keurmerk fysiotherapie 
waar wij bij aangesloten zijn. De inhoud van de nascholing doe je op basis van je eigen regie en interesse. 

Als nevenfuctie zal je reguliere zorgtrajecten zien, deze delen we samen met je in, afhankelijk van je eigen interesse en 
competenties. Daarnaast zal je 2 tot 4 sportgroepen in de week begeleiden.  

Deze functie heeft veel werkvariatie en de zelfstandigheid om deze zorgtrajecten verder door te ontwikkelen. Hierdoor is dit 
een functie met voldoende uitdaging en toekomstperspectief.  

 
Functie eisen 
Om voor deze functie in aanmerking te kunnen komen, voldoe je aan het volgende profiel: 

- je beschikt over een afgeronde HBO opleiding fysiotherapie met inschrijving in het CKR/KMF 

- je hebt meer dan 2  jaar werkervaring binnen een vergelijkbare werksetting of binnen de doelgroep opgebouwd 

- je bent aangesloten bij Chronisch Zorgnet (claudicatio/COPD/hartvalen) of bent bereid je hierbij aan te sluiten 

- je bent een teamspeler en een ‘mensen-mens’ 

- je hebt een passie voor het vak fysiotherapie en haalt je dagelijkse voldoening uit het ‘beter maken’ van je patiënt 

- je hebt een flexibele instelling  

- je bent bereid om je verder te specialiseren binnen het vakgebied (of hebt dat reeds gedaan) 

- je bent bereid je in te zetten voor de praktijk en bij te dragen aan zorgverbetering  

- Ben je ondernemend en merk je dat je goed bent in het leggen van contacten met verwijzers? Dan is dat voor ons een pre. 

 
Uren per week 
Bij aanvang 32 uur per week, verdeeld over 4 dagen, aanvang in overleg. Uitbreiding in uren is bespreekbaar naargelang de 
beschikbaarheid van de kandidaat. 
De praktijk hanteert ruime en flexibele openingstijden. Werktijden zijn daarom in overleg.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het salaris is marktconform en afhankelijk van opleiding en ervaring.  
 
Interesse? 
Heb je interesse in deze vacature en voldoe je aan het profiel? Stuur dan je motivatiebrief en CV op naar 
dennis@kruijdenberg.nl 
 
Meer informatie over jouw toekomstige werkplek is te vinden op www.kruijdenberg.nl 
 


