Het Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie wordt een nieuw revalidatiecentrum voor - in eerste instantie - 45 jongeren van 16 tot 30 jaar met ernstig traumatisch
hersenletsel. Het centrum biedt hen – zowel klinisch als poliklinisch - een zeer intensief en
langdurig neurorevalidatieprogramma in een verrijkte omgeving met veel aandacht voor
optimaal herstel, motivatie en familiebegeleiding en -training.
Het centrum zal in het tweede kwartaal van 2018 openen op een locatie in centraal
Nederland (provincie Utrecht) die goed bereikbaar is met zowel openbaar- als eigen vervoer.

Wij zijn op zoek naar

een medisch directeur/revalidatiearts
en een revalidatiearts
die een echt verschil willen maken
De medisch directeur werkt nauw samen met de algemene directie, de wetenschappelijke adviesraad
met gezaghebbende hoogleraren en de toonaangevende buitenlandse kliniek waarmee we samen
werken en zal mede inhoud gaan geven aan het Nederlands revalidatieprogramma. Daarnaast zal
hij/zij samen met de andere revalidatiearts een actieve professionele rol spelen in de patiënten- en
ouder- en/of partnerzorg.
De artsen die wij zoeken hebben vanzelfsprekend affiniteit met traumatisch hersenletsel. Zij houden
van meetbare resultaten, intensief teamwerk met de therapeuten en staan open voor het implementeren van nieuwe ideeën volgens de laatste stand van de wetenschap. Zij zien revalidatie echt als
revalidatie en niet als compensatie. Zij geloven in hoe intensieve, langdurige revalidatie Quality of Life
terug kan brengen bij veel jonge mensen met THL en willen daar een actieve bijdrage aan leveren.
De honorering is conform de geldende richtlijnen. Essentieel is de positieve werkcultuur waaraan de
revalidatieartsen mede richting moeten geven. Onderdeel is een training in - en samenwerking
met - het Shepherd Center in Atlanta, Amerika. Deze kliniek is al ruim 40 jaar toonaangevend in
revalidatie na hersenletsel. Internationale best practices kunnen zo snel worden geïmplementeerd
en lokaal verder worden verbeterd.
De revalidatieartsen zullen een belangrijke rol vervullen bij het mede opzetten van de kliniek en al
voor opening aangesteld worden. Communicatief sterke vaardigheden en een positieve mind set zijn
professionele kernwaarden. Cruciaal is het kunnen motiveren van revalidanten en het stimulerend
kunnen werken in teams met recent afgestudeerde therapeuten (die deels intern worden opgeleid)
om zo gezamenlijk tot de meest optimale resultaten te komen.
Bent u geïnteresseerd? Schrijf dan uw sollicitatie met cv en motivatie aan: Daan Theeuwes
Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie, p/a Bolestein 524, 1081 EH Amsterdam. Mailen kan ook:
info@daantheeuwescentrum.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Daan Theeuwes Centrum
voor Intensieve Neurorevalidatie
p/a Bolestein 524, 1081 EH Amsterdam.
info@daantheeuwescentrum.nl.

