MSc Orofaciale Fysiotherapeut (i.o.)
“Kunnen sparren met specialisten als de kaakchirurg, tandarts-gnatholoog, KNO-arts, MKA-chirurg
of tandheelkundigen, maar ook samenwerking met de manueel therapeut voor een optimaal
resultaat voor de patiënt maken mijn baan compleet”.

Bedrijfsprofiel:
De tijd nemen voor kwaliteit, zorg op maat en samen met de patiënt de juiste oplossing vinden zijn voor ons
belangrijke waardes. Samen met een hecht team werken we hier dan ook continu aan. Vanuit 3 locaties in
Lelystad waarvan 2 in een gezondheidscentrum en 1 vestiging in Almere, werken we in totaal met circa 9
collega’s aan onze missie en visie. Optimale zorg aanbieden waarbij de patiënt centraal staat is 1 van onze
missies. Maar ook het aanbieden van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, innovaties en samenwerkingen
zorgen ervoor dat we nooit stilstaan. Binnen ons team hebben we meerdere specialisten in huis zoals een
orofaciale fysiotherapeut, manueel therapeuten, een handtherapeut, schoudertherapeuten en een
psychosomatische fysiotherapeut. Ons netwerk in de regio bestaat o.a. uit tandartsen, een tandartsgnatholoog en logopedisten. Binnen de gezondheidscentra is er laagdrempelig contact met de huisartsen en
andere disciplines zoals de psychologen en POH-ggz, diëtiste en de ergotherapeute. Op 1 januari 2023 openen
we een nieuwe vestiging bij een multidisciplinair centrum met onder andere een tandheelkundig centrum en
kaakchirurgie. Sinds kort zijn we ook aangesloten bij het oncologisch netwerk Flevoland en we proberen
verdere stappen te zetten om de samenwerkingsverbanden binnen Flevoland te verbeteren. In de nabije
toekomst hopen we dit met jouw hulp uit te breiden naar meer contact met bijvoorbeeld de KNO-artsen en
neurologen.

Functieprofiel:
Binnen de praktijk zie je voornamelijk TMD-gerelateerde klachten, maar ook veel duizeligheid-, hoofdpijn- en
tinnituspatiënten. Samen met jouw patiënt onderzoek je de klachten en ga je opzoek naar mogelijke oorzaken
en in stand houdende factoren. Het onderzoek en daarna samen opzoek naar de best passende behandeling
voor de patiënt zie jij iedere keer weer als een nieuwe uitdaging. Het eerste contact hierin is belangrijk en daar
neem je dan ook de tijd voor. Daarbij zorg je direct voor de juiste verslaglegging in het patiëntendossier.
Ben je bij een casus nieuwsgierig naar de visie van een specialist of een gespecialiseerde collega? Geen
probleem dan weet je jouw collega’s te vinden, binnen de praktijk, maar zeker ook in de regio.

Wat verwachten we van jou:
•
•
•
•

•

Afgeronde MSc Orofaciale fysiotherapie of in opleiding
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Inlevingsvermogen
Goed kunnen motiveren en stimuleren
Leergierig en innovatief

Wat mag je verwachten van ons:
•
•
•
•
•
•
•

Een gezellig jong team
Een afwisselende baan voor 24-40 uur
Een multidisciplinaire werkplek naast de tandarts en de
kaakchirurg
Een goed salaris
Goede balans tussen werk-privé
Innovatieve praktijk
Scholingsbudget

Ben je enthousiast geworden van deze functie
en zie jij jezelf werken binnen deze jonge en
dynamische praktijk?
Stuur dan direct je cv naar
don@flevofysiotherapie.nl en we nemen zo snel
mogelijk contact met je. Sluit deze vacature net
niet aan bij jou profiel en wensen? Check dan
onze andere openstaande vacatures op
www.flevofysiotherapie.nl of stuur een open
sollicitatie naar don@flevofysiotherapie.nl

