
Zaltbommel, 14-05-2019 
 
Betreft: Vacature Kinderfysiotherapeut 
 
Vanwege het vertrek van een collega zijn wij per 21-08-2019 op zoek naar een 
kinderfysiotherapeut (i.o.). Het gaat om een functie van 1 dag per week, met een voorkeur 
voor de woensdag. (Eventuele andere mogelijkheden zijn maandag of donderdag). Meer 
uren is eventueel mogelijk bij verdere groei van de praktijk of het deels opvangen van 
zwangerschapswaarneming (eind okt 2019 t/m begin maart 2020). 
 

Je komt te werken in een praktijk helemaal gericht op het behandelen van kinderen van 0-18 
jaar. Het team bestaat uit 4 andere kinderfysiotherapeuten, een ergotherapeut en een 
haptotherapeut. De praktijk is gevestigd op twee locaties, Zaltbommel en Kerkdriel. Je 
werkzaamheden zullen plaatsvinden op de locatie Zaltbommel en aan huis. 
Het patiëntenaanbod is erg gevarieerd. Ben jij die enthousiaste kinderfysiotherapeut (i.o.) die 
wij zoeken? Neem contact met ons op! 

Bij interesse kun je contact opnemen met praktijkeigenaar Maartje Wormgoor, graag voor 28 
juni 2019.  
 
Maartje Wormgoor 
Praktijk voor Kinderfysiotherapie, Ergotherapie en Haptotherapie Zaltbommel en Kerkdriel 
Lange Steigerstraat 8 
5301 CG Zaltbommel 
0418-510057/ 06-20261875 
maartjewormgoor@gmail.com 
www.kinderfysiotherapie-maartjewormgoor.nl  
 
 
Betreft: Zwangerschapswaarneming eind oktober 2019 t/m begin maart 2020 
 
Vanwege een zwangerschapswaarneming zijn wij per eind oktober 2019 tot en met begin 
maart 2020 op zoek naar een kinderfysiotherapeut (i.o.) of meerdere. Het gaat om een 
functie van 3 dagen per week, met een voorkeur voor de dinsdag, woensdag en vrijdag. 
Mogelijk wordt deze zwangerschapswaarneming opgevangen door 2 
kinderfysiotherapeuten, waardoor ook 1 à 2 dagen per week mogelijk kan zijn. De voorkeur 
gaat uit naar 3 dagen. 
 

Je komt te werken in een praktijk helemaal gericht op het behandelen van kinderen van 0-18 
jaar. Het team bestaat uit 4 andere kinderfysiotherapeuten, een ergotherapeut en een 
haptotherapeut. De praktijk is gevestigd op twee locaties, Zaltbommel en Kerkdriel. Je 
werkzaamheden zullen plaatsvinden op de locatie Zaltbommel en aan huis. Het 
patiëntenaanbod is erg gevarieerd. Ben jij die enthousiaste kinderfysiotherapeut (i.o.) die wij 
zoeken? Neem contact met ons op! 

Bij interesse kun je contact opnemen met praktijkeigenaar Maartje Wormgoor, graag voor 28 
juni 2019.  
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Maartje Wormgoor 
Praktijk voor Kinderfysiotherapie, Ergotherapie en Haptotherapie Zaltbommel en Kerkdriel 
Lange Steigerstraat 8 
5301 CG Zaltbommel 
0418-510057/ 06-20261875 
maartjewormgoor@gmail.com 
www.kinderfysiotherapie-maartjewormgoor.nl  
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