
Op de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport in het UMC Utrecht is geen 
dag hetzelfde. Wij bieden zorg, vernieuwen, onderzoeken, werken samen, en leiden op. 
Omdat ieder mens de beste zorg verdient, nu en later.  Wij zoeken  een  
 

 

SPORTARTS (0,4-0.8 fte) 

 

Tijdelijke aanstelling tot december 2021 
 
 
Vind jij het ook belangrijk dat de stem van de patiënt nadrukkelijk doorklinkt in zorg en 
onderzoek? Neem dan contact met ons op. 

 

Wie wij zoeken 

Wij zoeken een gemotiveerde en ambitieuze sportarts die graag meer ervaring wil opdoen in 
een academische omgeving. Je communiceert duidelijk met patiënten en collega’s. De 
diversiteit aan vraagstukken vraagt om flexibiliteit, creativiteit en een goede, open 
samenwerking zowel intern als met collega’s in de 1ste en 2de lijn. Ook wanneer je aan het 
begin van je carrière staat, ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren. 

 

Functieomschrijving 

Als geregistreerd sportarts houdt u zich bezig met blessureconsulten en 
inspanningsonderzoek bij gezonde patiënten, maar ook bij patiënten met complexe 
pathologie (hartfalen, orgaangetransplanteerden, kraakbeen afwijkingen knie etc). Hierbij 
wordt nauw samengewerkt en laagdrempelig overlegd met de andere medisch specialisten 
in huis zoals orthopeden en cardiologen, maar ook met het lab en de röntgenafdeling. Zo 
vindt tweewekelijks de ‘röntgenbespreking’ plaats waarbij gezamenlijk met de radiologen de 
meest saillante en discutabele beelden worden besproken.    
U neemt deel aan de multidisciplinaire overleggen op de afdeling zelf, maar ook binnen de 
Mobility Clinic (knie, enkel/voet) en de hartrevalidatie. Op de afdeling is een open en 
stimulerend klimaat met laagdrempelige supervisie en dagelijkse leermomenten.   

 

Wat wij jou bieden 

Wij zijn een gedreven, open en toegankelijk team. In ons academisch ziekenhuis zijn er veel 
ontwikkelingsgebieden. Hier komen onderzoek, zorg en innovatie op een unieke manier 
samen. Dat maakt het werk heel afwisselend en interessant. Onze afdeling is ook fysiek open 
en gemakkelijk toegankelijk. De werkruimte is zo opgezet dat samenwerken optimaal wordt 
gefaciliteerd. 

 

Over ons 

De afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport van het UMC Utrecht is 
onderdeel van de divisie Hersenen van het UMC Utrecht. De sportgeneeskundige staf 
bestaat uit 5 stafartsen en 4 AIOS  en levert hooggespecialiseerde zorg op het gebied van 
sportgeneeskunde. De afdeling streeft ernaar hoge kwaliteit te bieden op zowel het gebied 
van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Naast de sportgeneeskunde is ook de 
revalidatiegeneeskunde en fysiotherapiewetenschap in onze afdeling gehuisvest.  



Binnen de revalidatiegeneeskunde ligt de focus op hersenletsel, oncologie en traumatologie. 
De expertise van de sportartsen wordt regelmatig ook binnen de dagbehandeling van de 
revalidatie gevraagd en ingezet.  
 
De afdeling en het gebouw zijn makkelijk toegankelijk en bieden goede faciliteiten. Alle 
artsen, paramedici en psychosociale zorgverleners werken samen in een open ruimte met 
flexibele werkplekken, waardoor er geen grenzen zijn en samenwerken 
optimaal wordt gefaciliteerd. Naast de gebruikelijke dagstart en gemeenschappelijke lunches 
ontmoeten alle collega’s elkaar wekelijks tijdens het onderwijs- en stafoverleg. We werken 
hard en zetten graag een stapje extra voor de patiënt. 

 

Contact 

Ben je enthousiast geworden of heb je aanvullende vragen? We horen het graag! 
Een dag meelopen behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Wij vullen deze tijdelijke 
functie graag per april in. Het salaris is conform de CAO universitair medische centra. 
 
Voor algemene informatie over deze vacature kun je contact opnemen met het Hoofd Zorg 
van de afdeling Janneke Sterk (J.Sterk@umcutrecht.nl). Voor meer inhoudelijke informatie 
over de functie kun je contact opnemen met  Frank Backx (F.J.G.Backx@umcutrecht.nl) of 
Wout van der Meulen  (W.J.T.vanderMeulen@umcutrecht.nl) Bellen kan natuurlijk ook: 088-
755 8831. 
 
Je kunt solliciteren tot en met 15 maart 2021.  
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