Gezocht!

Fysiotherapeut

2x4 uur per week

FYSIOTHERAPEUT GEZOCHT!
Medisch Centrum De Spinnerij zoekt per 1 juli a.s. een extended scope
fysiotherapeut voor 2x4 uur per week voor een innovatief project in
samenwerking met de FEA en zorgverzekeraar Menzis.
Huisarts Kwee en huisarts Meijer zijn in 2022 samengegaan in Medisch Centrum
De Spinnerij. Door een extended scope fysiotherapeut in het nieuwe
gezondheidscentrum in te zetten als verlengstuk van de huisartsen, is de
verwachting dat een betere kwaliteit van zorg kan worden geleverd.
De extended scope fysiotherapeut zal in de huisartsenpraktijk één of meerdere
vaste spreekuren invullen als consulent naast de huisarts en zal patiënten
beoordelen met een klacht aan het houdings- en bewegingsapparaat,
bijvoorbeeld aan de rug, schouder, knie of enkel. De huisarts blijft
hoofdbehandelaar van de patiënt. Vanuit expertise wordt er vastgesteld of een
patiënt beter in de eerste lijn past of naar de tweede lijn moet worden verwezen,
of met zelfzorg aan de slag kan.
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Wie zijn wij
Door intensief samen te werken met de apotheek Lamberts Backer en andere
subspecialismen, biedt MC De Spinnerij toekomstbestendige en persoonlijke
huisartsenzorg aan ruim 5.000 patiënten. Het Medisch Centrum bevindt zich in
het sfeervolle Twenthe centrum gebouw in het hart van Almelo. Binnenkort
verhuist de praktijk inpandig naar een gloednieuwe ruimte naast de apotheek.
Ons team bestaat uit 2 praktijkhouders, een waarnemend huisarts, een physician
assistant, 4 assistentes en 5 praktijkondersteuners (diabetes, hart- en vaatziekten,
longziekten, ouderenzorg, GGZ en osteoporose). Wij werken laagdrempelig,
gestructureerd en houden van humor. Je komt terecht in een dynamische
omgeving waar we gewend zijn om samen de schouders eronder te zetten.
Wat bieden wij
Je komt terecht in een vernieuwende praktijk met enthousiaste collega’s. Heb je
interesse? Stuur dan uiterlijk 13 april a.s. je CV en motivatiebrief naar:
manager.mcdespinnerij@gmail.com.
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