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Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Vacature 2020-022 

Specialist Ouderengeneeskunde  

 

Uren per week bespreekbaar 

Locatie 

Raffy-Leystroom 

 

Raffy-Leystroom biedt jou 

 Een vast dienstverband 

 Salaris en arbeidsvoorwaarden 

conform CAO VVT 

 een uitdagende functie met ruimte  

voor persoonlijke ontwikkeling 

 leuke collega’s die voor jou klaar staan 

 een prettige werksfeer waar we willen 

doen wat er toe doet voor onze 

bewoners en cliënten 

 een ambitieuze organisatie die volop  

in ontwikkeling is 

 

 

Solliciteren 

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met  

CV, o.v.v. vacaturenummer 2020-022 

naar solliciteren@raffy-leystroom.nl.  

Meer informatie over de vacature of 

procedure? Neem contact op met: Ilse 

Ballemans – van den Braak, Senior HR 

Adviseur, 06 – 83 99 42 38.   

 

 

Wil je als specialist ouderengeneeskunde in een bijzondere, kleurrijke organisatie een 

bijdrage leveren als professional? Wordt dan onderdeel van ons team want samen zijn we 

kleurrijk!  

 

Het specialisme ouderengeneeskunde is volop in ontwikkeling. Door de vergrijzing is er een 

stijgende vraag naar dergelijke specialisten. Een prachtig specialisme! Waarbij verbreding en 

verdieping aanwezig is! Als specialist ouderengeneeskunde verleen je medische zorg aan 

verschillende doelgroepen bewoners in meerdere locaties (Raffy-Leystroom-Lale).  

 

Wij zijn op zoek naar  een Specialist Ouderengeneeskunde die samen met ons wil 

bijdragen aan de kwaliteit van leven voor onze bewoners. 

 

Je bent actief op een breed werkterrein van psychogeriatrie, palliatieve zorg en chronische 

somatiek. Verantwoordelijkheden zijn het onderzoeken, diagnosticeren, het behandelen en 

begeleiden van patiënten met een complexe, samengestelde zorgvraag, met als doel het 

functioneren van de patiënten te behouden of herstellen. Als herstel niet meer mogelijk is, 

begeleid je patiënten naar hun levenseinde. Multidisciplinair werken is een belangrijk 

uitgangspunt waarin je in ieder geval nauw samenwerkt met de verpleegkundig specialisten. 

Tenslotte lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling van onze organisatie. Naast de 

medische kant van het vak is de sociale kant minstens zo belangrijk. Je maakt bewoners 

doorgaans langere tijd mee waardoor het contact behoorlijk intensief kan worden. Tot slot 

hebben we de insteek om de achterwacht nacht en weekenden regionaal te initiëren.  

 

Wat vragen we van jou?   

Vanzelfsprekend ben je opgeleid en BIG-geregistreerd als Specialist Ouderen-geneeskunde. 

Je draagt psychogeriatrische, gerontopsychiatrische en somatische cliënten een warm hart 

toe. Verder: 

- beschik je over goede communicatieve vaardigheden; 

- reageer je adequaat in stresssituaties, ben je besluitvaardig en overtuigend in jouw 

handelingen; 

- kun je je goed aanpassen aan verschillende situaties en culturen. 

Tot slot vragen we bij je indiensttreding een VOG aan te vragen 

 Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

  Samen kleurrijk. 

Raffy-Leystroom is gevestigd in Breda en heeft drie locaties: Raffy, Lâle en De 

Leystroom waar we kwetsbare ouderen in een zo vertrouwd mogelijke omgeving 

ondersteunen bij het ouder worden. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en 

cultuurspecifieke zorg die de basis vormen voor wonen, zorg en behandeling. Raffy is er 

voor de Indische en Molukse ouderen, Lâle voor Turkse ouderen en De Leystroom voor 

ouderen in de Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en IJpelaar. Vanuit de drie 

locaties, waar kleinschaligheid het uitgangspunt is, is er tevens een breed aanbod 

zorgverlening en verpleging voor zelfstandig wonende ouderen in Breda en omstreken. 

Met onze ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 225 enthousiaste vrijwilligers 

zijn we ‘samen kleurrijk’ en zorgen we ervoor dat ouder worden fijn en waardig is. Op 

een van onze drie locaties of thuis en altijd met naasten en familie dichtbij. 

Word onderdeel van ons team. Samen zijn we kleurrijk! 

 


