
 

 

Vacature Oedeemfysiotherapeut 
 

 

Functie: Oedeemfysiotherapeut  

Werkweek: 16-24 uur / week 

Start:  In overleg. 

 

Binnen het team van Frits van der Werff Paramedisch ontstaat ruimte voor een nieuwe 

collega. Wij zijn specifiek op zoek naar een oedeemfysiotherapeut met werkervaring binnen 

de oncologie en die affiniteit heeft met actieve therapie en revalidatie.  
 

Functie-eisen 

- Afgeronde opleiding fysiotherapie 

- Afgeronde opleiding oedeemfysiotherapie, als: 

o Bij voorkeur oedeemfysiotherapie volgens De Berekuyl 

o Andere opleiding tot oedeemfysiotherapeut 

- Scholing uit de leerlijn Oncologie van het NPI is een pré, waaronder 

‘beweegprogramma oncologie’ en ‘behoud fysieke fitheid tijdens chemotherapie’.  

- BIG en CKR geregistreerd 

- Ervaring met Intramed is een pré 

 

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden 

Als therapeut binnen Frits van der Werff Paramedisch ben je primair verantwoordelijk voor 

individuele patiëntenzorg alsmede behandelingen in groepsverband in de oefenzaal en in 

het zwembad. Je werkt samen met collega’s van het Sportinstituut, Frits van der Werff 

Aquasports en de Pilatesstudio. Binnen die samenwerking draag je primair de 

verantwoordelijkheid voor het proces waarin zelfstandigheid in het behoud van een actieve 

leefstijl van de patiënt centraal staat.  

 

Herken je je in dit profiel? 

- Je hebt een duidelijke visie op het vakgebied en weet deze uit te dragen 

- Zelfmanagement is een vast onderdeel van je behandelbeleid 

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

- Je weet mensen te motiveren 

- Je bent sportief en actief ingesteld 

- Je kunt goed in teamverband werken 



- Je bent flexibel van geest en werkhouding 

- Je bent bereid ook in de avonduren en/of op zaterdag te werken 

 

Onze organisatie 

Frits van der Werff Paramedisch is een zelfstandige praktijk voor fysiotherapie en is – samen 

met het verwarmde zwembad en de moderne pilatesstudio – gevestigd binnen de muren 

van Frits van der Werff Sportinstituut. Het sportcentrum in Hoorn en omgeving dat al ruim 

50 jaar voor jong en oud uitblinkt op het gebied van verantwoord bewegen met 

professionele begeleiding en persoonlijke service. De aanwezige faciliteiten bieden ons vele 

mogelijkheden voor een actieve benadering en een duurzaam herstel.  

 

Binnen de praktijk zien we een diverse patiëntenpopulatie. Door een meer dan gemiddelde 

expertise op het gebied van oncologische nazorg begeleiden we patiënten in alle fasen van 

de ziekte kanker. Mede hierdoor ontstaat een grotere behoefte binnen de praktijk aan de 

expertise van de oedeemfysiotherapeut. Naast oncologie zien we onder andere – mede door 

de mogelijkheid van bewegen in water – postoperatieve, orthopedische of neurologische 

patiënten. Maar ook komen in onze praktijk veelvuldig mensen met sport- en aan 

overbelasting gerelateerde klachten. 

 

Geïnteresseerd?  

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en wil je ons team komen versterken? 

Reageer dan zo spoedig mogelijk met sollicitatiebrief en CV naar marije@fritsvanderwerff.nl, 

t.a.v. Marije van der Werff. Voor meer informatie: www.fritsvanderwerff.nl. 
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