
Vacature kinderoefentherapeut(e), zwangerschapswaarneming 
 
 
Voor periode van 1 juni t/m 12 oktober voor ongeveer 12 uur per week. 
 
Lijf & Leven Vianen is een praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie en (kinder)oefentherapie en is 
medio 2013 gestart als nevenvestiging van Lijf & Leven Ede.  
 
Recentelijk is ook Lijf & Leven Veenendaal gestart. Voor een volledige beschrijving van de praktijk en 
de wijze waarop Lijf & Leven haar zorg aan patiënten verleent verwijzen wij graag naar onze website: 
www.lijfenleven.com/fysiotherapie-vianen.  
 
Vanwege de zwangerschap van onze kinderoefentherapeute zijn wij op zoek naar een vervanger voor 
de periode 1 juni t/m 12 oktober 2015. Bedenk dat er in deze periode schoolvakantie is van 11-07 tot 
23-08. In deze periode word er in overleg met ouders/verzorgers wel of niet door behandeld.   
 
Functiebeschrijving 
Je werkt voor het grootste deel als kinderoefentherapeut op verschillende reguliere basisscholen in 
Vianen en omgeving. Daarnaast is er een aantal uren werk in de praktijk waarin er gebruik gemaakt 
kan worden van de ruime trainingszaal en de aanwezige materialen.  
 
Functie-eisen 
Je bent een afgestudeerde kinderoefentherapeut en geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici 
(KP) en hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een (interdisciplinair) team.  
 
Meelopen met de oefentherapeute om de werkwijze en scholen te leren kennen is een vereiste.  
 
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. 
 
Tenslotte heeft het de voorkeur dat de nieuwe collega afkomstig is uit, en/of gestudeerd heeft in de 
regio Utrecht. 
 
Auto en eigen laptop zijn vereist.  
Salariëring is volgens variabel loondienstverband en is gebaseerd op basis van kennis en ervaring.  
 
Contactgegevens 
Je kunt je brief met motivatie en CV mailen naar jan.dubbers@lijfenleven.com en wij zien reacties 
graag voor 10 mei tegemoet. Indien er vooraf informatie is gewenst, kan er contact worden 
opgenomen met Jan Dubbers, 0347-769019 


