Per 15 februari 2021 ontstaat er een vacature voor een
Sportarts
voor 18-36 u/week
Dit betreft een tijdelijke aanstelling ter vervanging van
zwangerschapsverlof
De afdeling
Isala sportgeneeskunde zoekt per direct een enthousiaste sportarts ter vervanging van
zwangerschapsverlof.
27 jaar geleden startte Isala als eerste ziekenhuis in Nederland met een intramurale afdeling
sportgeneeskunde. Wat begon als een kleine afdeling met één sportarts en één secretaresse is
inmiddels uitgegroeid tot een volwassen afdeling met 16 medewerkers. Onze afdeling beschikt over
een volwaardige opleiding tot sportarts en begeleidt zowel (top)sporters met een blessure of klacht als
ook patiënten met een chronische ziekte.
De afdeling sportgeneeskunde vormt samen met de afdelingen orthopedie, revalidatiegeneeskunde en
fysiotherapie van het ziekenhuis in het Isala Beweeg Centrum (IBC). Het samenwerken binnen het IBC
heeft als doel effectievere en doelmatigere zorg leveren waarbij de patiënt een betere triage kan
worden geboden, indien nodig makkelijker kan worden doorverwezen of multidisciplinair kan worden
geholpen. Naast deze samenwerking bestaan er nauwe contacten met de afdelingen cardiologie,
longgeneeskunde en interne geneeskunde. Bij de sportgeneeskunde zijn 6 sportartsen, een
functielaborant, 5 arts-assistenten in opleiding, 3 secretaresses, een physician assistant in opleiding en
een leidinggevende werkzaam. We zijn een enthousiast team met volop ontwikkelmogelijkheden.
Daarnaast levert de afdeling sportgeneeskunde Isala de inhoudelijke, functionele en personele invulling
met de afdeling sportgeneeskunde van het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg.
Activiteiten
De activiteiten die plaatsvinden op de afdeling sportgeneeskunde zijn:
 Consulten ((sport)blessures, klachten bij inspanning, intercollegiale consulten en gezamenlijke
spreekuren)
 Reactivering van chronisch zieken (chronisch vermoeiden, ex-Covid patiënten, hartfalen
patiënten, oncologische patiënten, e.a.)
 Drukmeting spierloges
 Spiro-ergometrie testen
 Sportmedische onderzoeken
 Topsportbegeleiding (o.a. PEC Zwolle, Jumbo Visma schaatsen)
 Voorlichting en onderwijs (co-assistenten, HAIO’s, andere stagiaires)
 Opleiding tot sportarts
 Wetenschappelijk onderzoek
 Preventief sportmedisch onderzoek en begeleiding voor bedrijven
 Expertises voor bedrijven

Functieomschrijving
U oefent de sportgeneeskunde in volle omvang uit. De werkzaamheden voert u deels uit op de locatie
Isala Zwolle en deels wordt u gedetacheerd in Hardenberg, SXB groep. U zult deel uit gaan maken van
een professioneel team op een dynamische afdeling. Uw collega's zijn vakspecialisten die zeer
betrokken zijn bij de patiënten maar ook bij u als collega. De sportgeneeskunde biedt hoogwaardige
medische zorg, zowel aan patiënten met blessure klachten, inspanningsgebonden klachten als aan
patiënten met een chronische ziekte.
Functie-eisen
 BIG geregistreerde sportarts met ambities
 ervaring van het begeleiden van chronisch zieken en/of beoordelen van spiro-ergometrie
testen is een pré,
 uitstekende schriftelijke en verbale communicatieve vaardigheden en bent hierdoor in staat om
op diverse niveaus en met verschillende disciplines te communiceren,
 een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de drive om altijd de beste zorg te leveren.
 werkt secuur, open, innovatief en coachend
Wij bieden
Het betreft een functie voor minimaal 18 en maximaal 36 uur per week, afhankelijk van de
mogelijkheden en afspraken. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van het
zwangerschapsverlof met een daarvoor een inwerkperiode, in dienstverband van het ziekenhuis op
basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS).
Meer weten?
Neem dan contact op met T. Brandon, sportarts via secretariaat sportgeneeskunde tel. 038-424 3269 of
sportgeneeskunde@isala.nl
Solliciteren
Heeft u interesse? Wij ontvangen uw sollicitatie graag per mail vóór 20 januari a.s. via mail:
y.benard@isala.nl

