
 

 

                    ONCOLOGIE / OEDEEMFYSIOTHERAPEUT 
      -   Tijdelijke waarneming feb - juni  
 

 
Bedrijf:   Cancer Care Center / FysioHolland B.V. 
Standplaats:   Cancer Care Center Amsterdam Oost en Amsterdamse Bos 
Start datum:   Februari 2020 - juni 2020 
Aantal uur:   16 – 30 uur per week - in overleg 
 
Voor onze (plus)praktijken in het Cancer Care Center Amsterdam Oost en Cancer Care Center 
Amsterdamse Bos zijn we op zoek naar een oncologie/oedeemfysiotherapeut met ervaring op het 
gebied van oncologie nazorg. De vacature betreft een tijdelijke waarneming i.v.m. een 
zwangerschapsverlof. Na de waarneming is het mogelijk op andere plaatsen van Cancer Care Center 
bij FysioHolland het werk als oedeem/oncologie fysiotherapeut voort te zetten.   
 
Cancer Care Center (CCC) biedt samenhangende zorg op fysiek, psychisch, sociaal en 
maatschappelijk gebied aan (voormalig) kankerpatiënten en hun naasten. De nadruk ligt daarbij op wat 
mogelijk is, op de toekomst, op vitaliteit en herstel. De zorgverleners die bij CCC werken, 
zijn gespecialiseerd in oncologie en hebben ervaring met kankerpatiënten. Zij delen hun kennis en 
ervaringen met elkaar en hebben zo samen meer te bieden dan ieder van hen afzonderlijk. 
 
Wat je van ons kunt verwachten: 
● Een korte lijn met de verwijzers en een goed ingerichte praktijkruimte 
● Een salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie 
● Een lerende organisatie waarbij kennis delen hoog in het vaandel staat 
● De mogelijkheid om je verder te kunnen ontwikkelen binnen deze doelgroep 
● Je werkt multidisciplinair en uitsluitend met oncologische cliënten in de eerste lijn 
● De praktijk is aangesloten bij Onconet 
● De mogelijkheid om te leren en/of participeren op de FysioHolland Academy  
● Serviceteam ter ondersteuning van taken op het gebied van ondernemen en innovatie 
● Een marktconform salaris met een ingebouwd garantieloon. 
 
Cancer Care Center heeft momenteel meerdere vestigingen, gevestigd in diverse plaatsen in Nederland 
en werkt onder meer met fysiotherapeuten van FysioHolland. FysioHolland biedt naast de 
oncologiefysiotherapie alle mogelijke vormen van specialisaties aan zoals manueel therapie, 
psychosomatische therapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie, handtherapie 
en oefentherapie Mensendieck. Cancer Care Center staat voor kwalitatief hoogwaardige 
fysiotherapeutische zorg en revalidatie, waarin online en offline zorg in toenemende mate met elkaar 
verweven zijn en zelfmanagement van de cliënt een belangrijke rol inneemt. Wij geloven erin dat 
dergelijke zorg mogelijk gemaakt wordt door goede samenwerkingen met partners zoals specialisten en 
andere disciplines.  
 
Wat we van jou verwachten: 
● Een afgeronde opleiding fysiotherapie met aanvullende cursus oedeemtherapie is een pré 
● Ervaring met de doelgroep oncologie is een pré 
● Teamspeler die goed kan samenwerken met de collega’s en andere disciplines 
● We zoeken iemand met de volgende eigenschappen: innovatief, ondernemend, netwerker, en flexibel. 
 
Kijk je ernaar uit om jouw kennis en ervaring te gaan gebruiken om te helpen bouwen aan onze 
praktijk? Solliciteer dan vandaag nog en stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitatie@fysioholland.nl. 
Vermeld in je sollicitatie de locatie en de functie waarop je solliciteert. 
Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Maxime Oostrom via 088 374 16 55. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


