
Vacature (geriatrie)fysiotherapeut – 28-1-2021 

VACATURE (GERIATRIE)FYSIOTHERAPEUT 

De multidisciplinaire paramedische zorgpraktijk Dignita zoekt voor minimaal 28 uur per week een 

enthousiaste en gedreven (geriatrie)fysiotherapeut die affiniteit heeft met kwetsbare ouderen en 

complexe ouderenzorg. 

 
Je hoofdtaken die toebehoren aan de functie zijn als volgt: 

• Het screenen en onderzoeken van cliënten t.a.v. hun actuele zorgvraag en hierbij beoordelen 

of de cliënt voldoet aan de criteria voor (geriatrie)fysiotherapie; 

• Het verrichten van fysiotherapeutische behandelingen (in de praktijklocatie, thuis of binnen de 

intramurale zorglocatie); 

• Het (psychosociaal) begeleiden en ondersteunen van cliënten en hun mantelzorger(s); 

• Het ondersteunen en coachen van verpleegkundige en verzorgenden zowel in de wijk als 

intramuraal bij hun dagelijkse zorgwerkzaamheden; 

• Het rapporteren en communiceren t.a.v. het fysiotherapeutisch behandelproces naar leden 

van het behandelteam en externe collegae zorgverleners zoals huisartsen, medisch 

specialisten (bijv. specialist ouderengeneeskunde) en GZ-psychologen; 

• Het verzorgen van advies, voorlichting en instructie op het gebied van transfers, hulpmiddelen 

of de fysiotherapeutische behandeling aan cliënten, mantelzorgers, leden van het 

behandelteam, en verpleegkundigen en verzorgenden; 

• Het pionieren (samen met het Dignita-team) in het oriënteren en vormgeven van nieuwe 

zorgdiensten die bijdragen aan het versterken en verbeteren van de zorgverlening van 

Dignita; 

• Het actief deelnemen in regionale zorgnetwerken zoals ParkinsonNet, CVA-keten, Keten 

Dementie en andere relevante zorgnetwerken. 

 
We zoeken iemand die voldoet aan de volgende kwalificaties: 

• Een HBO-bacheloropleiding fysiotherapie; 

• Een diploma geriatriefysiotherapie en/of oedeemtherapie is een pré; 

• Een BIG-registratie; 

• Affiniteit met kwetsbare ouderen met een grote mate van hulpbehoevendheid ten gevolge van 

een chronische ziekte zoals bijvoorbeeld Parkinson, NAH, Multiple Sclerose of dementie; 

• Affiniteit met herstelzorg (ELV) en chronische verpleeghuiszorg; 

• Kennis van de ontwikkelingen en vaardigheden binnen het eigen vakgebied, maatschappelijke 

ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg en het vermogen om deze ontwikkelingen 

te integreren in de dagelijkse praktijk; 

• Kennis van geautomatiseerde systemen zoals een elektronisch patiëntendossier; 

• Bereidheid om flexibel te werken op vooraf afgesproken werktijden binnen meerdere 

intramurale zorglocaties en ook binnen de 1e lijn; 

• Vaardigheden in het plannen en organiseren, accuratesse, kwaliteitsgerichtheid, 

gedrevenheid, interpersoonlijke sensitiviteit, klant- en servicegerichtheid en vakkundigheid. 

 
Wat bieden wij onze nieuwe collega: 

Een uitdagende functie, waarin naast de rol als fysiotherapeut ook een belangrijke rol is weggelegd 

om samen met een professioneel en gedreven behandelteam vorm te geven aan de zorgorganisatie 

Dignita. Een marktconform salaris en opbouw van pensioen. 

 



Vacature (geriatrie)fysiotherapeut – 28-1-2021 

Ben jij een gedreven enthousiaste (geriatrie)fysiotherapeut die houdt van uitdaging, affiniteit 

met ouderen heeft en graag werkt in een innovatieve, groeiende dynamische organisatie zoals 

Dignita? Dan zoeken wij jou! 

Heeft deze vacature je enthousiast gemaakt en wil je solliciteren? Stuur dan vóór 21 februari 

2021 je sollicitatiebrief inclusief Curriculum Vitae via info@dignitazorg.nl naar Dignita. De 

sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 22 – 26 februari 2021 (week 8). 
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