
 

Land - plaats Suriname / Paramaribo 

Naam van de instelling Academisch Ziekenhuis Paramaribo / Revalidatiecentrum 

Informatie over de 
instelling 

De werkplek van de ergotherapeut is gevestigd in het 

revalidatiecentrum, dat verbonden is aan het Academisch 

Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Op 24 november 1975 is het 

poliklinische revalidatiecentrum geopend en sindsdien is er 

met enige tussenpozen ergotherapie in Suriname geweest. 

Naast ergotherapeuten zijn er een revalidatiearts, 

fysiotherapeuten, een orthopedisch instrumentmaker en 

logopedisten aan het centrum verbonden. 

De ergotherapeuten zijn momenteel actief in het 

revalidatiecentrum en op de afdeling neurologie van het 

Academisch Ziekenhuis. 

Informatie over de functie  Houd je van avontuur en grenzen verleggen, dan is Suriname 

de plek voor jou! 

Het werk omvat: 

- De ergotherapeutische behandeling van en advies bij 
klinische en poliklinische patiënten van alle leeftijden 
met o.a. neurologische problematiek en/of 
orthopedische problematiek. 

- Organisatorische werkzaamheden 
- Uitbreiding van de ergotherapie binnen de kliniek en in 

Suriname (in overleg met andere collega’s / disciplines 
kunnen projecten opgestart worden) 

- Multidisciplinair en interdisciplinair overleg 
- Mogelijkheid voor kennisoverdracht aan studenten van 

o.a. medische beroepen (b.v. fysiotherapeuten, 
verpleegkundige, bejaardenverzorgers) 
 

Aantal uren 40 uur per week 

Periode In overleg, in principe per 1 januari 2020 voor minimaal 1 jaar 

Overige informatie www.azp.sr 
Bij verblijf in Suriname langer dan 90 dagen dient er vooraf 
een MKV aangevraagd te worden. 
www.gov.sr  

http://www.azp.sr/
http://www.gov.sr/


Functie eisen  - Diploma ergotherapie 
- Minimaal 2 jaar werkervaring is een vereiste 
- Kennis en ervaring op het gebied van neurologie en / 

of handtherapie wenselijk 
- Vaardigheid om creatief en innovatief te werken 
- Bereid zijn om zelfstandig en in teamverband te 

werken 
- Goed kunnen organiseren en plannen. 
- Flexibiliteit met betrekking tot werkhouding, 

werkruimtes en eventueel werklocaties en voor het 
aanpassen aan de Surinaamse cultuur. 

- Beschikken over inlevingsvermogen, respect, 
nieuwsgierigheid en persoonlijke aandacht in je 
contact met de cliënten. 

- Beschikken over goede communicatieve 
vaardigheden, zowel verbaal, non-verbaal als 
schriftelijk. 

- Een proactieve houding hebben ten aanzien van 
ontwikkelingen binnen jouw vakgebied 

- Open staan voor feedback van collega's en het 
netwerk van de cliënt. 
 

Arbeidsvoorwaarden  - In overleg met het AZP 

Wijze van solliciteren  Per e-mail:  ergotherapie@azp.sr 

Solliciteren kan tot en met 30 september 2019 

mailto:ergotherapie@azp.sr

