
 

 

Vacature oedeemfysiotherapeut 

Tijd voor jouw volgende stap en altijd al willen werken in een gemoedelijke eerstelijns praktijk? Kom 

dan werken bij Fysiotherapie Jansen. Wij zijn per direct op zoek naar een oedeemfysiotherapeut die 

zijn/haar hart voor de (oncologie) patiënt omzet naar behandelingen die het verschil maken. Je bent 

een professional die de werkelijke vraag van de patiënt kan inventariseren. Je luistert, adviseert, 

ontwerpt en creëert maatwerk behandelplannen voor onze patiënten waarbij je hun wens centraal 

stelt. Hierin houd je rekening met leefstijl, beweeggedrag, vermoeidheid, voeding en psychosociale 

problematiek. Met als doel de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren, ongeacht welke 

levensfase.  

Je onderscheid je door oplossingsgerichte creativiteit in complexe casuïstiek. Dit doe je door 

multidisciplinair samen te werken met specialisten zoals verpleegkundigen, artsen en zorgverleners 

in bestaande netwerken waar je zelf een actieve rol in wil spelen. Naast pragmatisch ben je leergierig 

en wil je steeds dat stapje extra zetten dat nodig is voor je patiënt en onze praktijk. 

Wie zijn wij? 

Onze praktijk kenmerkt zich door bedreven professionals met specialisaties op oedeem- en oncologie 

fysiotherapie omdat driekwart van onze patiënten te maken heeft met oncologie problematiek. Als 

collega’s werken we samen, vragen elkaar om hulp, vullen elkaar aan en houden elkaar scherp door 

korte lijnen. Dit trekken wij als experts door in de oncologische zorgkaart van Apeldoorn zodat we de 

patiënt snel op de juiste plaats krijgen.  

Jou missen we nog 

Als oedeemfysiotherapeut heb je verstand van zaken waaronder:  

• Handel je zelfstandig en professioneel. 

• Ben je zichtbaar, communiceer je helder en behoud je het overzicht. 

• Ben je een sparringpartner voor collega en patiënt.  

• Heb je een heldere visie op je vakgebied en een constantie nieuwsgierigheid naar nieuwe 

ontwikkelingen op ons vakgebied. 

 

Verder heb je  

• Voor deze functie een afgeronde HBO- opleiding fysiotherapie.  

• Een oedeemfysiotherapie specialisatie behaald (voorkeur MLDV).  

• Je BIG registratie en ben je aangesloten bij het CKR en NVFL bij het KNGF.  

• En ben je in het bezit van een B rijbewijs en auto om aan huis te kunnen behandelen.  

 

In deze functie krijg je: 

• Na twee maanden proeftijd een bepaalde tijd contract voor 24-32 uur.  

• Een dynamische omgeving waarin je je talenten kunt inzetten.  

• Een diversiteit aan enkelvoudig en complexe casussen.  

• Zelfstandigheid met verantwoordelijkheden. 

• Mogelijkheden je verder te ontwikkelen. 

• Een salaris en bijpassende arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij jouw ervaring en 

groeipotentie. 



 

 

Benieuwd naar de functie van oedeemfysiotherapeut bij Fysiotherapie 

Jansen, neem contact op met Karen Keus-Jansen, 06-17448886 of mail naar 

karen@fysiotherapiejansen.com. 

www.fysiotherapiejansen.com 
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