
Vacature: revalidatiearts

Revant - 
de kracht tot ontwikkeling 

Revant is hét expertisecentrum voor medisch 

specialistische revalidatie in West-Brabant  

en Zeeland.

Revant is een innovatieve en financieel 

gezonde organisatie waar kwaliteit van zorg 

hoog in het vaandel staat. 

We zijn trots op onze resultaten: we scoren 

hoog op het gebied van klanttevredenheid  

en medewerkerstevredenheid en hebben  

een laag ziekteverzuim. 

De medische staf van Revant is werkzaam  

op locaties in Breda, Goes en Terneuzen.  

Op de Zeeuwse locaties zijn 7  

revalidatieartsen werkzaam, ondersteund 

door drie stafartsen, twee PA’s en een 

jeugdarts. Naast poliklinische revalidatie 

en medebehandelingen in het ziekenhuis 

zijn er op de locatie in Goes 27 klinische 

revalidatiebedden.

Ga voor meer informatie naar onze website:  
www.revant.nl

Wij zijn op zoek naar een  
enthousiaste revalidatiearts om ons team te versterken.

Revalidatiearts volwassenenrevalidatie 
De omvang van de aanstelling (0,6-1,0 fte), de werklocatie (Goes en/of Terneuzen) 
en specifieke aandachtsgebieden zijn bespreekbaar. 

Het prachtige  
Zeeland wacht op je!
 
De functie bij Revant 
Je maakt deel uit van een enthousiaste  

medische staf. Je bent eindverantwoordelijk  

voor de revalidatiegeneeskundige behandeling 

en op zorginhoudelijk niveau voor het 

behandelteam waar je deel van uitmaakt. 

Je taken worden in overleg met je collega’s 

verdeeld, afhankelijk van de interessegebieden. 

We bieden revalidatiegeneeskundige zorg  

in de breedste zin van het woord.

Als revalidatiearts werk je nauw samen met 

de ziekenhuizen in onze regio, het ADRZ 

en Zorgsaam zijn voor ons belangrijke 

samenwerkingspartners. Tevens zijn  

er consulentschappen in GRZ verpleeghuizen.  

Je maakt deel uit van een organisatie die 

kwaliteit van zorg en innovatie hoog in het 

vaandel heeft staan. We beschikken over 

mogelijkheden tot gangbeeldanalyse middels 

VR training (GRAIL in Breda en C-Mill in 

Zeeland).  Wij werken met HIX als R-EPD.

Wij vragen 
Je bent als revalidatiearts ingeschreven in  

het (specialisten)register of je rondt bijna 

je opleiding tot revalidatiearts af.  

Je bent een teamspeler en ambassadeur  

van onze organisatie, regionaal en landelijk.  

Je raakt enthousiast van werken in een 

dynamische organisatie en levert hier actief  

een bijdrage aan.  

Wij bieden 
Wij bieden een uitdagende baan in een 

zelfbewuste organisatie waarin groei  

en zelfontwikkeling gestimuleerd worden.  

Het wonen in Zeeland met natuur, cultuur en 

mooie woonmogelijkheden voelt elke dag als 

vakantie. De werksfeer is prettig, laagdrempelig 

en met aandacht voor een goede balans tussen 

werk en privé.

Daarnaast bieden wij:  

•  salariëring en overige arbeidsvoorwaarden 

(zoals verhuisvergoeding) conform AMS;

•   mogelijkheid tot persoonlijke afspraken over 

woongebied en/of reistijd;

•  ruimte voor ontwikkeling en wetenschappelijk 

onderzoek;

•   een jobhunttraject en de inzet van ons eigen 

netwerk bij het zoeken van een geschikte baan 

voor je partner.

Interesse? 
Wij nodigen je van harte uit om met ons de 

mogelijkheden te verkennen, bijvoorbeeld door 

een dag(deel) mee te lopen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met Jan-Willem Meijer, medisch directeur of één 

van onze revalidatieartsen: Bas van de Weg, 

Mariya Fofonova, Sascha van Berkum, Inge van 

Zee via tel. 0113-236 236.

Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen 
naar: solliciteren@revant.nl



info@revant.nl
www.revant.nl

Breda
revalidatiecentrum

Brabantlaan 1 
4817 JW Breda
t. 076 579 79 00 
f. 076 579 79 01

Breda
centrum complex  
chronisch longfalen
Brabantlaan 1 
4817 JW Breda
t. 076 579 76 02 
f. 076 579 79 06

Goes
kinderrevalidatie
Reigerbos
Schubertlaan 21 
4462 KA Goes
t. 0113 23 62 36 
f. 0113 23 68 88

Terneuzen
revalidatiecentrum
De Wielingen
Vlietstraat 8 
4535 HA Terneuzen
t. 0113 23 62 36 
f. 0113 23 68 99

Goes
revalidatiecentrum
Lindenhof
‘s-Gravenpolderseweg 114a 
4462 RA Goes
t. 0113 23 62 36 
f. 0113 23 62 21


