Iedere zorgzone heeft een bepaald aantal functies van
verschillende niveaus. Voor elk niveau zijn er een aantal
typische kenmerken.
functieniveau 1: junior
Het uitvoeren van basisbehandelingen en evaluaties
volgens beschreven standaards en procedures en een
kennismaking met diverse domeinen. Tijdens de eerste
twee werkjaren is het onder bepaalde omstandigheden
mogelijk hierbij een intern opleidingstraject te volgen.
functieniveau 2: operationeel/senior
Heeft de deskundigheid om uitgaande van bestaande
procedures en standaards een aangepast behandelingsplan op te stellen en instrueert studenten en
startende collega’s.
functieniveau 3: ontwikkelend
Is in staat om binnen een bestaand zorgprogramma de
specifieke inbreng van de discipline gestalte te geven
of voert diagnostisch of therapeutisch werk uit op een
gespecialiseerde manier.
functieniveau 4a: leidinggevend
Is in staat om verschillende zorgprogramma’s binnen
een zorgzone te coördineren, te sturen en een innoverende richting te geven.

functieniveau 4b: innoverend
Is expert binnen een gespecialiseerd domein en is intern
en extern een referentiepersoon voor zijn zorgzone.
INTERESSE?
Tijdens een gesprek met een medewerker van rekrutering
en selectie en een verantwoordelijke kinesitherapie wordt
er dieper ingegaan op jouw wensen en mogelijkheden.

Alle details over onze vacatures vind je op
onze website. Solliciteren kan online via
www.uzleuven.be/jobs. Of je stuurt je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar UZ Leuven,
t.a.v. dienst personeelsbeleid, rekrutering en
selectie, Herestraat 49, 3000 Leuven.
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen
met rekrutering en selectie, tel. 016 34 49 77 of
016 34 48 82.

ontwerp & realisatie: dienst communicatie UZ Leuven

KINESITHER AP

IE

neurologische revalidatie
• cerebral palsy
• dwarsleasie
• niet-aangeboren hersenaandoeningen/CVA
• subacute geriatrische revalidatie

DE JOB VAN KINESITHERAPEUT
Binnen de dienst fysische geneeskunde en revalidatie werken
kinesitherapeuten samen met de bewegingstherapeuten,
psychomotorisch therapeuten, ergotherapeuten en artsen fysische geneeskunde en revalidatie. Op de eenheden werken
zij multidisciplinair samen met andere beroepsgroepen.
Kinesitherapie betekent letterlijk ‘verzorging of behandeling
door beweging’ en dekt dus een zeer grote lading.
Het spreekt voor zich dat een kinesitherapeut zich onmogelijk op alle domeinen kan begeven. Daarom is het belangrijk
om je als kinesitherapeut te verdiepen in je interesses om zo
de patiënt een optimale behandeling te kunnen geven.
Elke behandelingsreeks start met een anamnese. Dit wordt
gevolgd door een kinesitherapeutisch klinisch onderzoek. Op
deze manier kunnen we de gepaste behandeldoelstellingen
vastleggen en een behandelingsplan opstellen in samenspraak met de artsen.
ORGANISATIE
Als kinesitherapeut binnen UZ Leuven heb je diverse mogelijkheden en specialisaties. Er zijn om te beginnen verschillende campussen. Het is mogelijk om deeltijds of voltijds te
werken. Naast opdrachten voor onbepaalde duur kun je ook
ingeschakeld worden voor tijdelijke vervangingen.

In campus Gasthuisberg ligt de nadruk op de acute revalidatie.
Hier kun je werken binnen verschillende domeinen, bijvoorbeeld:
reproductie en groei
• pediatrische revalidatie
• pre- en postnatale revalidatie
• urinaire incontinentie
kritieke zorgen
• brandwonden
• intensieve zorgen
neurologie en geestelijke gezondheidszorg
• neuro high care
• CVA
• psychomotoriek
• psychogeriatrie
bewegingsstelsel
• rug- en nekschool
• reumatologie
• ambulante locomotorische revalidatie

WAT WIJ BIEDEN
Wij zijn een dynamische en gemotiveerde ploeg van kinesitherapeuten die instaan voor zowel gehospitaliseerde als
ambulante patiënten. We scholen ons regelmatig bij, zowel
intern als extern.
Je krijgt een loon aangepast aan je functie-inhoud. Je
hebt ook perspectief op een loopbaan waarbij je wordt
ingeschakeld voor een bepaald functieniveau met het
daaraan gekoppelde loon. Je loon wordt aangevuld met
extralegale voordelen: overname anciënniteit, bijkomende
verlof- en feestdagen, groepsverzekering, Samenaankoop
KU Leuven.
Vanaf functieniveau 2 krijg je een statuut van vrijwillig
wetenschappelijk medewerker (stageleider) aan de FaBeR
(Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen).
FUNCTIE-INHOUD EN ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN
Je kunt als kinesitherapeut werken in verschillende functies. Afhankelijk van de functie heb je meer verantwoordelijkheden. De functies bestaan uit klinische activiteiten,
administratie, opleidingsactiviteiten en leidinggevende
activiteiten.
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respiratoire en cardiale revalidatie
• ambulante en gehospitaliseerde revalidatie
In campus Pellenberg ligt de nadruk op meer chronische
revalidatie:
musculoskeletale aandoeningen
• orthopedie
• amputatie

functieniveau 1

