
Bekkenfysiotherapeut 

Lever jij graag de beste zorg aan patiënten met bekkenklachten? Vind je het fijn om 
samen te werken met experts van verschillende afdelingen? En wil je graag deel 
uitmaken van een gespecialiseerd team Bekkenfysiotherapie in een groot, topklinisch 
ziekenhuis? Pak deze kans en word onze nieuwe bekkenfysiotherapeut. 

Vakgebied: paramedisch 
Uren: 24 uur 
Opleidingsniveau: hbo 
Maandsalaris: € 3.115,- – € 4.391,- 
Reageren voor: 2 augustus a.s. 

 

Functieomschrijving 

Jouw nieuwe baan 

Als bekkenfysiotherapeut in het HagaZiekenhuis zie je dagelijks veel verschillende 
patiënten. Je behandelt zowel mannen als vrouwen met laag- of hoog complexe klachten 
in het bekkengebied. Je profiteert daarbij van een unieke situatie: je werkt binnen een 
specialistisch en klein team, maar ook samen met collega’s van andere afdelingen. Zo 
heb je nauw contact met de afdelingen Gynaecologie, MDL en Urologie, maar ook met 
de afdeling Neurologie en de Pijnpoli. De specialisten of verpleegkundigen van deze 
afdelingen vragen geregeld om gezamenlijk een patiënt te onderzoeken, te bespreken en 
een behandelplan voor hem of haar op te stellen. Gelukkig loop je vanaf de poli snel 
naar de andere afdelingen toe. Zo blijven de lijnen kort. Je schuift regelmatig aan bij het 
multidisciplinair patiëntenoverleg.  

Ook neem je actief deel aan een van de werkgroepen van de afdeling Fysiotherapie. Hier 
werk je samen met de fysiotherapeuten uit andere vakgroepen aan verschillende 
doelstellingen. Denk daarbij aan thema’s als kwaliteit van zorg (‘Morgen beter én verder 
dan vandaag’), digitalisering (‘Haga Digitaal’), samenwerking in de keten (‘Samen en 
proactief’) en patiënt- en medewerkersparticipatie (‘Jij doet ertoe’).  

Natuurlijk heb je ook weleens overleggen buiten het ziekenhuis. Bijvoorbeeld over het 
verbeteren van de patiëntenzorg door sterke samenwerkingen binnen de regio. Je 
onderhoudt contact met eerstelijns fysiotherapiepraktijken uit de omgeving. Daar zet je 
je graag voor in, want jij wil natuurlijk alles doen om onze patiënten de beste zorg te 
kunnen bieden. 

Het team en jouw rol in het team 

Je komt te werken binnen onze afdeling Fysiotherapie, die bestaat uit 5 teams. Samen 
met 3 andere collega’s vorm je het team Bekkenfysiotherapie binnen het 
Bekkenbodemcentrum: een kleinschalige polikliniek in het HagaZiekenhuis. Binnen dit 
kleine, gezellige team zijn de lijnen kort en loop je makkelijk bij elkaar naar binnen om 
even te sparren.  



 

Bedrijfsinformatie 

Waarom het HagaZiekenhuis? 

• Je werkt in een klein, hecht team, maar ervaart tegelijkertijd de diversiteit van 
verschillende afdelingen dankzij de multidisciplinaire samenwerking binnen het 
Bekkenbodemcentrum. 

• Je krijgt te maken met diagnostiek en behandeling van hoog complexe 
problematiek op bekkenbodemgebied.   

• Wil jij doorgroeien in jouw vakgebied óf nieuwe dingen? Dankzij onze eigen 
HagaAcademie kan je altijd (door) blijven leren. 

• Binnen het HagaZiekenhuis zijn we continu bezig met de Juiste Zorg op de Juiste 

Plek. Samen met je collega’s werk je aan de belangrijkste strategische thema’s van 

het HagaZiekenhuis. 

 

 

Profiel 

Wat breng jij mee? 

• Je bent gediplomeerd fysiotherapeut en geregistreerd bekkenfysiotherapeut met 
ervaring in de behandeling van patiënten met bekkenbodemproblematiek. 

Natuurlijk hechten we niet alleen waarde aan jouw diploma, jij als persoon bent 
minstens zo belangrijk. Gelukkig ben je een vriendelijke en sociale fysiotherapeut die er 
alles aan doet om patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Samenwerken doe 
je met plezier en jij weet hoe je mensen in beweging moet krijgen. Een keertje invallen 
voor een collega? Dat vind je absoluut geen probleem! Ook sta je ervoor open om 
andere fysiotherapeuten zo nu en dan te ondersteunen en streef jij ernaar voor iedere 
situatie de beste oplossing te vinden. Veranderingen schrikken jou niet af, die geven jou 
juist motivatie! 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Hier kun je op rekenen 

Je kunt rekenen op: 

• Een dienstverband van 24 uur, je werktijden en -dagen zijn in overleg (je werkt 
alleen doordeweekse dagen). 

• Een salaris van minimaal € 3.115,- tot maximaal € 4.391,- bruto per maand (FWG 
55), op basis van een 36-urige werkweek conform de Cao Ziekenhuizen. 

https://cao-ziekenhuizen.nl/salarisschalen-premies-vergoedingen
https://cao-ziekenhuizen.nl/salarisschalen-premies-vergoedingen
https://cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2019-2021


• 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering naast je salaris. Je bouwt 
tevens een goed pensioen op bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. 

• Een contract voor onbepaalde tijd bij werkgever HagaZiekenhuis. 
• Werken in het beste topklinische ziekenhuis van de regio; landelijk staan wij in de 

top 10 van beste topklinische ziekenhuizen. 
• Uitstekende bereikbaarheid; bus-/tramhalte Leyenburg bevindt zich voor de deur 

en je ov-kosten worden tot 50% vergoed. Je auto parkeren en fiets stallen kan 
uiteraard in onze overdekte garage. 

Als HagaZiekenhuis begrijpen we: je kunt pas goed voor een ander zorgen, als je zelf 
lekker in je vel én in je werk zit. We helpen je daarom om energie te blijven krijgen van 
wat je doet. Met: 

• Onze HagaAcademie: hier vind je een gevarieerd aanbod aan onderwijs en 
opleidingen en word je begeleid bij je leerproces. Oog voor jouw persoonlijke 
ontwikkeling is voor ons heel normaal. 

• ‘HagaBeweegt, beweeg jij mee’ is het platform voor alle Hagacollega’s waar je 
tips, activiteiten en steun vindt om je veerkracht te behouden. Omdat werken in 
de zorg soms zo onvoorspelbaar is. 

• Onze fietsregeling, waardoor je op een goede (elektrische) fiets fluitend naar je 
werk fietst én profiteer je van fiscaal voordeel. 

• …en nog meer HagaHappiness zoals korting op cultuur, het HaGala en werken op 
een steenworp van het strand! 

 

Meer informatie 

Vragen stellen, meelopen of direct solliciteren? 

Ben je nu al enthousiast? Wacht dan niet langer en solliciteer via de ‘solliciteer’-button 
op deze pagina. We ontvangen je sollicitatie natuurlijk het liefst zo snel mogelijk! Maar 
de officiële sluitdatum van deze vacature is dinsdag 2 augustus a.s.. 

Wil je eerst ontdekken of het HagaZiekenhuis bij je past? Loop gerust een dag mee op 
onze afdeling. 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Stephan Leroux 
(unithoofd) of Marlies Knottenbelt (bekkenfysiotherapeut) via (070) 210 2392. Meer 
weten over de sollicitatieprocedure of de status van de vacature? Neem dan contact op 
met Team Recruitment via (070) 210 4500. 

Een aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de 
sollicitatieprocedure. 

Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van 
werving- en selectiebureaus. 

 

https://www.pfzw.nl/particulieren.html

