
 
  

‘Mooie uitdaging voor een  
Specialist Ouderengeneeskunde’ 

 
 
Wie zijn wij? 
Goudenhart is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van Fundis (www.fundis.nl). Goudenhart biedt behandeling 
aan revalidanten, kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in Zoetermeer, Rotterdam en 
Midden-Holland. Onze klantwaarden zijn persoonlijk, innovatief en professioneel.  
 
Goudenhart bestaat uit een team van verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde (i.o.), 
basisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werker, (GZ-
)psychologen (i.o) en een ondersteunend medisch- en paramedisch secretariaat. 
Het team van Goudenhart van ruim 100 deskundigen geeft invulling aan de behandeling door middel van de 
multidisciplinaire groepspraktijken kortdurende behandeling/herstelzorg en langdurige behandeling. Naast de 
klinische behandeling van circa 600 cliënten in 13 woonzorglocaties van WelThuis en de geriatrische revalidatie 
bij In Beweging in Vivaldi, Zoetermeer en bij Transmitt revalidatie in De State, Rotterdam (beide 60 plaatsen), 
worden er ook poliklinische behandelingen geleverd door het behandelteam  en wordt er ambulante 
behandeling gegeven binnen meerdere zorgketens; CVA, ParkinsonNet, kwetsbare ouderen, valpreventie, MS 
en dementie. Zie voor meer informatie www.goudenhart.nu 
                                            
Wat houdt de functie in? 

- Het in multidisciplinair verband zorgdragen voor de geneeskundige behandeling en begeleiding van 
bewoners (somatisch en psychogeriatrisch) in onze (kleinschalige) zorginstellingen en in de 
thuissituatie binnen extramurale keten in Zoetermeer. Inzet binnen de geriatrische revalidatie is een 
optie en ter bespreking. 

- Op vrijwillige basis deelname aan bereikbaarheidsdiensten.  
 

Wat vragen wij ? 
- Geregistreerd specialist ouderengeneeskunde met ervaring in en feeling met het werken in  de 

langdurige zorg (intra- en extramuraal), geriatrische revalidatie en met oog voor nieuwe 
ontwikkelingen in de sector. 

- Flexibele instelling en – vanwege het reizen naar andere locaties – in bezit van rijbewijs en auto. 
- Een (pro-)actieve, enthousiasmerende, bindende en betrokken invulling van de medische rol waarbij 

onze waarden persoonlijk, innovatief en professioneel (uit)gedragen worden. 
 

Wat bieden wij? 
- Salaris conform CAO VVT, FWG schaal 75 (inschakeling afh. van CV en ervaring). 
- Een contract van 1 jaar, met intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd bij wederzijdse tevredenheid.  
- Aantal uren per week en werkdagen ter bespreking.  
- Volgen van een kaderopleiding behoort tot de mogelijkheden. 
- Een organisatie met oog voor de persoon achter de professional en een open cultuur met veel vrijheid 

en eigen regie in de werkzaamheden.    
 
Interesse? 
Voor meer (inhoudelijke) informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mw. K. van Tol, specialist 
ouderengeneeskunde, via e-mail k.vantol@goudenhart.nu of via tel. 079 – 71 22 061.  
Sollicitaties (motivatiebrief + CV) kunt u mailen naar dhr. E. Kattevilder, medisch manager, 
e.kattevilder@goudenhart.nu 
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