
 
 

Fysiotherapeut m/v 

(24-40 uur) 

 

Ben jij fysiotherapeut en word je enthousiast als patiënten met chronische en acute pijnklachten – 

mede door jouw behandeling en coaching – hun dagelijks leven weer op kunnen pakken? 

 

Ben jij zowel klant- als resultaatgericht en wil je graag in een organisatie met zelfsturing 

werkzaam zijn?  

Ben jij fysiotherapeut en word je enthousiast van het zelfstandig opzetten van de 

fysiotherapiepraktijk binnen ons pijnbehandelcentrum? 

Wij zijn op zoek naar de ideale collega die een enthousiaste teamspeler is en die de competenties 

en de wil heeft om in een zelfsturend team te werken. Je kiest bewust voor een mix van 

inhoudelijke en commerciële taken, staat open voor professionele en persoonlijke ontwikkeling 

en toont initiatief. 

 

Over ons 

Excellent Klinieken is een jonge, kleinschalige ZBC (zelfstandig behandelcentrum) 

pijngeneeskunde met grote ambities. Het experticecentrum behandelt zowel acute als chronische 

pijn.  

Ter uitbreiding en aanvulling op ons zorgaanbod zijn we op zoek naar een gedreven en 

coachende fysiotherapeut, die zich herkent in onderstaande functie en profiel en beschikbaar is 

voor onze locatie in Dordrecht. 

 

De functie 

Als fysiotherapeut ben je verantwoordelijk voor de fysiotherapeutische onderzoeken, 

behandelingen en begeleiding van patiënten met chronische- en acute pijnklachten.  

 

Je belangrijkste taken zijn:  

• Het zelfstandig verrichten van poliklinische pijnrevalidatiebehandelingen, zowel 

individueel als in groepsverband; 

• Begeleiding en coaching van patiënten bij beweeg- en krachttrainingen;  

• Het informeren, adviseren en geven van voorlichting aan patiënten en medewerkers; 

• Deelname aan multidisciplinair overleg;  

• Aanvullende taken/rollen op het gebied van organisatie en kwaliteit. 

Over jou 

• Je beschikt over het HBO-diploma fysiotherapie;  

• Je bent BIG-geregistreerd en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister; 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met pijnpatiënten/pijnrevalidatie; 

• Je kan in multidisciplinair verband werken; 

• Je bent proactief, flexibel, zelfkritisch en streeft naar continue verbetering van de zorg; 



 
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden, hebt een 

klantvriendelijke attitude; 

• Je hebt een ondernemersgeest. 

 

Wij bieden 

- Soort dienstverband: verschillende opties zijn bespreekbaar (loondienst / ZZP / 

participatie B.V.); 

- Mogelijkheden voor verdere loopbaanontwikkeling. 

Solliciteren  

Heb je interesse om ons team te komen versterken, laat het ons dan uiterlijk 1 februari 2020 

weten.  Om je te oriënteren is het mogelijk om een dag mee te lopen.  

Voor vragen kun je contact opnemen met mw. H. Macleane, algemeen directeur. 

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en CV naar Spuiboulevard 334, 3311 GR te Dordrecht of 

admin@excellentklinieken.nl.  

 

Kijk voor meer informatie op onze website https://excellentklinieken.nl/vacatures/ of neem 

contact op met mw. H. Macleane, tel.nr. 085 0410 150. 

 

Excellent Klinieken, pijn- en neuromodulatiecentrum 

Spuiboulevard 334 

3311 GR te Dordrecht 

T: 085 0410 150 | F 085 0410 152 

E: admin@excellentklinieken.nl 

 

 
 

mailto:admin@excellentklinieken.nl
https://excellentklinieken.nl/vacatures/

	 Aanvullende taken/rollen op het gebied van organisatie en kwaliteit.
	Over jou
	Wij bieden

