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PRO FIE L

Makkelijk contact met patiënten, snel tot de kern, vertrouwensband, positief, energiek en
altijd denken vanuit mogelijkheden.

  
"Thom is een fysiotherapeute waar patiënten graag naar terugkomen. Hij stelt elke patient volledig

centraal en werkt vanuit mogelijkheden" - Kim, collega

W E RK E RVA RING

Fysiotherapeute, Erasmus Medisch Centrum

feb 2017 – Heden, Rotterdam

Hier behandel ik de jongere patiënten met een aangeboren letsel. Dit betekent dat ik mijn
patiënten langdurig behandel en echt een band met hen opbouw. Samen stellen we het
behandelplan op en bij en zorgen we vanuit een positieve instelling voor een verbetering van hun
situatie. Verder:

Ben ik voorzitter van de intervisie-groep van medisch specialisten, om van en met elkaar te
kunnen leren

Richt ik me een halve dag per week op het begeleiden van stagiaires

Het mooiste compliment dat ik heb gekregen is dat patiënten uitkijken naar onze sessie en vrolijk en

gemotiveerd naar huis gaan.

Fysiotherapeute, Rijndam Revalidatie

nov 2015 – feb 2017, Rotterdam

Onderdeel geweest van een dynamisch team met verschillende specialisten. De
patiënttevredenheid was hier erg belangrijk en we streefden ernaar om de hoogste kwaliteit te
leveren. Onze patiënten waren onderdeel van ons team, we deden het echt samen. Ik behandelde
circa 8 patiënten per dag, waarvan de meeste tegen het einde van hun herstel aan zaten.

O PL E IDING

Hogeschool van Amsterdam, Fysiotherapie, Bachelor of

Science (BSc)

sep 2011 – jun 2015

Een fijne studieperiode, waarin mijn focus lag op het leren kennen van het menselijk lichaam, hoe
we ons zo gezond mogelijk kunnen bewegen en hoe elke patiënt uniek is in zijn of haar eigen
mogelijkheden. Afgestudeerd met gemiddeld een 8.9.

 "Thom is enorm leergierig, zonder haar eigen kritische blik te verliezen. Dit heeft vaker geleid tot

interessante discussies in de klas" - Ida Hoeken, docent

PE RSO NA L IA

Amsterdam

06-81159877

email@voorbeeld.com

L INK S

Linkedin
linkedin/thomvanderwe
sten

VA A RDIGHE DE N

Verbanden leggen,
communicatief sterk,
draagvlak creëeren,
goed in samenwerken,
leer graag

HO BBY'S

Voetbal, darten, goede
gesprekken, dansen en
lezen

http://linkedin/thomvanderwesten


Erasmus Universiteit, Minor Zorgtechnologie

sep 2013 – feb 2014, Rotterdam

Door mijn kennis over het lichaam en gezond bewegen te combineren met de technologie kunnen
we onze patiënten nog beter helpen. Hier is mijn ambitie ontstaan om te werken in een
revalidatiecentrum, waar technologie, innovatie en onderzoek een grote rol speelt.

De Hoekse Berg, VWO diploma

sep 2005 – jun 2011, Woerden

STA GE S

40 weken fysiotherapeute stage, Sint Maartenskliniek

sep 2014 – jun 2015, Ubbergen

Tijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als fysiotherapeute (onder begeleiding). Ook heb ik
vanuit gesprekken met patiënten, behandelingen en kennisdeling met de medisch specialisten,
meegewerkt aan een innoverende technologische ontwikkeling voor het herstel van dwarslaesie
patiënten. Het meest bijzondere aan deze stage was om te ontdekken hoe ik zelfstandig als therapeute

werk.

8 weken stage als assistent fysiotherapeute, Praktijk de Voet

mrt 2012 – mei 2012, Amsterdam

Meeloopstage in een privé praktijk. De fysiotherapeut geschaduwd in het werk en zelf ook taken
en soms zelfs een behandeling uitgevoerd.

CURSUSSE N

Fysiotherapie binnen de revalidatiezorg, Sint

Maartenskliniek

sep 2018 – okt 2018

Samenwerken met je patiënt, UMC Utrecht

mei 2017 – mei 2017

Innoverende behandelplannen, De Fysio Praktijk

mrt 2016 – mrt 2016


