
Vacature voor gespecialiseerde Fysiotherapeut 
 
Voor 36 uur (voltijd, of evt ca. 30 uur) op twee van de drie locaties van Lijf & Leven. 
 
Lijf & Leven heeft drie praktijken: in Ede, Vianen en Veenendaal. De praktijk in Ede bestaat inmiddels 11 
jaar en die in Vianen en Veenendaal resp. 3 en 2 jaar. Voor een volledige beschrijving van de praktijk en 
de wijze waarop Lijf & Leven fysiotherapeutische zorg verleent verwijzen wij graag naar onze website 
www.lijfenleven.com.  
 
Wegens vertrek van een gespecialiseerde collega’s (manueel therapeut) in Vianen en door de groei van 
het patiënten aanbod in alle drie de praktijken, is er ruimte voor een nieuwe collega die bereid moet willen 
zijn om in eerste instantie op twee locaties te werken. De focus van Lijf & Leven is gericht op het leveren 
van hoogstaande fysiotherapeutische zorg bij vooral complexe pathologieën. 
 
Wij zijn niet op zoek naar een specifieke specialist omdat Lijf & Leven al veel specialisaties in huis heeft. 
Daarom denken wij aan een manueel therapeut, of een algemeen therapeut die gespecialiseerd is in 
hart/vaat/long (COPD/claudicatio) of oncologie/oedeem of psychosomatiek of geriatrie. Bij voorkeur 
iemand met een afgeronde masterstudie of die binnen een jaar hierin afstudeert. Een combinatie van 
specialisaties is uiteraard een pré. 
 
Op dit moment kunnen wij een dienstverband aanbieden van 30-36 uur per week. Door de grootte van de 
praktijk en de verschillende vestigingen is een flexibele inzet mogelijk. 
 
Functiebeschrijving 
 
Je voert intakes uit bij onze patiënten, en voert behandelingen uit volgens de behandelplannen en 
protocollen die wij binnen Lijf & Leven hebben ontwikkeld. Behandeling vindt plaats in een 
interdisciplinaire setting waarin wij intervisie en samenwerking erg belangrijk vinden. Die samenwerking 
kan intern in de praktijk zijn, maar ook daarbuiten met andere zorgaanbieders of bijvoorbeeld in het kader 
van Buurtzorg. 
 
Naast een loondienstverband, biedt Lijf & Leven ook ruimte voor ondernemerschap. Daarom bieden wij 
de mogelijkheid om (op termijn) te participeren in (een van) de praktijk(en) en/of kunnen zelfs de 
mogelijkheid bieden om te helpen bij het starten van een nieuwe vestiging of een overnametraject. 
In een nadere kennismaking willen wij daar graag meer over vertellen.  
 
Functie-eisen 
 
Je bent een ervaren (gespecialiseerde) fysiotherapeut die BIG en CKR is geregistreerd. Het hebben van 
andere specialisaties is een pré. Je hebt goede en aantoonbare kennis in onderzoek en behandeling. Je 
hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een (interdisciplinair) team.  
 
Je hebt ervaring e/o affiniteit met vernieuwing, pionieren en klantgerichtheid. Je bezit goede 
communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk als het gaat om de omgang met cliënten, 
collega’s en externe (para-)medische partners.  
 
Binnen Lijf & Leven gebruiken wij een EPD op basis van Fysioroadmap en Intramed als agenda- en 
declaratiesysteem. Naast goede inhoudelijke kennis vragen wij ook affiniteit met een systematiek   
van dossiervorming op Plusniveau en rapportages aan verwijzers. Hieraan stellen wij hoge eisen.  
 
Lijf & Leven streeft naar eigenstandige praktijken die geheel zelfvoorzienend kunnen werken. Daarom 
zien we graag een ondernemende grondhouding bij onze nieuwe collega.  
 
Tenslotte heeft het de voorkeur dat de nieuwe collega afkomstig is uit, en/of gestudeerd heeft in de regio 
Utrecht/Arnhem. 
 
Salariëring is volgens variabel loondienstverband en is gebaseerd op basis van kennis en ervaring. De 
aanstelling is in eerste instantie voor een jaar en bij gebleken geschiktheid voor onbepaalde tijd. 
 
Contactgegevens 
 
Je kunt je brief met motivatie en CV mailen naar ellen.toet@lijfenleven.com en wij zien reacties graag 
voor 1 juli tegemoet tegemoet.  Indien er vooraf informatie is gewenst, kan er contact worden opgenomen 
met Ellen Toet via 0318-642509. 


