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VACATURE KINESITHERAPEUT 

 

Tumi Therapeutics is een multidisciplinair expertisecentrum voor de diagnostiek en 
behandeling van hyperventilatie, stressgerelateerde aandoeningen en medisch onverklaarde 
lichamelijke klachten. Er bestaat een formele samenwerking met de Onderzoeksgroep voor 
Gezondheidspsychologie en het Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele 
Psychopathologie van de KU Leuven. Ook werken we samen met de Faculteit 
Revalidatiewetenschappen van UHasselt. Het multidisciplinair centrum ambieert een 
kruisbestuiving tussen onderzoek en klinische praktijk. Doelstelling hierbij is om de meest 
actuele wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor het brede publiek en een 
klinische praktijk te garanderen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Voor uitgebreide 
informatie kan je terecht op onze website www.tumitherapeutics.be.  

Wij zoeken een enthousiaste collega ter versterking van ons Tumi team regio Limburg. 

 

Gewenst profiel 

- Licentiaat/master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie 

- Je hebt een sterke affiniteit en ervaring met het gebied van stressgerelateerde 

klachten, psychosomatiek, functionele syndromen (CVS, fibromyalgie, chronische pijn 

...)  

- Je hebt ervaring met manuele technieken, myofasciale therapie of fasciatherapie, 

graded activity of bent bereid hierin bij te scholen 

- Ervaring met relaxatie- en ademhalingstechnieken is zeker een meerwaarde 

- Je bent flexibel, enthousiast en leergierig 

- Bewuste keuze om te willen werken als zelfstandige in een multidisciplinair team 

- Bereidheid om enkele avonden/week te werken 

- Intentie om een langetermijnsengagement op te nemen 
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Ons aanbod 

Wij bieden een aangename en stimulerende werkomgeving met aangepaste accommodatie 
(moderne praktijkruimtes met behandelmateriaal, fysiologische meet- en 
biofeedbackapparatuur, wachtruimte, sanitair, keuken en vergaderruimte, zaaltje). Deeltijdse 
functie, aantal werkuren bespreekbaar. Tumi Therapeutics heeft een ruim netwerk en een 
nauwe verbondenheid met universitaire centra, nationaal en internationaal. Deze boeiende 
werkplek biedt je de mogelijkheid om up-to-date te blijven en deel te kunnen nemen aan de 
nieuwste ontwikkelingen binnen het expertisedomein. 

 

Wil je ons team versterken?  

Stuur je CV en motivatiebrief, bij voorkeur met referenties, naar info@tumitherapeutics.be  
voor 22/07/2020.  
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