Basalt is het grootste expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland.
Ons doel is om kinderen, jongeren en volwassenen in kracht te laten groeien, zodat zij (weer) in de
samenleving kunnen meedoen. Net als onze patiënten bereiken wij ons doel door voortdurend onze
grenzen te verleggen. Ons streven is het om het elke dag net iets beter te doen.
Voor de Kinderrevalidatie van Basalt Den Haag, Delft en Gouda, Zorgeenheid 7 en 9, zoeken wij

2 Revalidatieartsen
(in totaal 1,3 fte)

De Kinderrevalidatie wordt aangeboden op diverse locaties van Basalt en er wordt vanuit de
verschillende ziekenhuizen in de omgeving gewerkt. Daarnaast wordt er samengewerkt met
scholen in de regio, waaronder tyltylschool De Witte Vogel, mytylschool de Piramide en mytyl- en
tyltylschool Maurice Maeterlinck. Binnen de Kinderrevalidatie van zorgeenheid 7 en 9 werken
ongeveer tien revalidatieartsen en een Physician Assistant voor gangbeeld en spasticiteit.
De functie
De reguliere patiënt gerelateerde werkzaamheden hebben betrekking op poliklinische
kinderrevalidatie. Daarnaast zijn er mogelijkheden om te werken binnen de setting van de
Jongerenpoli op de locatie Den Haag. Uw takenpakket bestaat uit: diagnostiek, behandeling en
begeleiding van kinderen uit verschillende diagnosegroepen. De taken worden in overleg met de
revalidatieartsen verdeeld. Afhankelijk van uw wetenschappelijke profiel en ambitie wordt in
overleg uw rol binnen de verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek bepaald. In
overleg krijgt u wetenschapstijd om uw eigen onderzoek uit te voeren.
Wij vragen
U bent als revalidatiearts ingeschreven in het specialistenregister of u rondt binnen afzienbare tijd
uw specialistenopleiding tot revalidatiearts af. U bent een enthousiaste persoonlijkheid met goede
contactuele eigenschappen. U bent creatief en kunt plannen omzetten in acties. Het krijgen en
behouden van overzicht en gestructureerd werken kosten u geen moeite. U bent in staat feedback
te geven en te ontvangen en u hebt affiniteit met het werken in een interdisciplinair team.
Daarnaast is affiniteit met kinderen met een ernstig meervoudige beperking een pre. Ook hebt u
een duidelijke visie op de plaats en de ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde. U bent actief
binnen de vakgroep kinderrevalidatie en levert een bijdrage aan het verbeteren van onze kwaliteit
en zorg.
Wij bieden
U treedt in dienst bij Basalt en maakt deel uit van de Medische Staf. Wij bieden een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de
intentie deze om te zetten naar onbepaalde tijd. Basalt is een ambitieuze en dynamische
organisatie met een prettige werksfeer en een persoonlijke benadering. Wij bieden goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals mogelijkheid voor een collectieve zorgkostenverzekering,
bedrijfsfietsenregeling en een tabletregeling. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling.

Interesse?
Inlichtingen worden graag verstrekt door:
 mw. M. (Madlenka) van Pomeren, kinderrevalidatiearts en medisch manager
telefoonnummer: 015 – 2780325 of 06-53560541
e-mail: m.vanpomeren@BasaltRevalidatie.nl
 mw. N.W.M. (Nikie) Siebers, kinderrevalidatiearts en medisch manager
telefoonnummer: 070 – 3888850 of 06-30113377
e-mail: n.siebers@BasaltRevalidatie.nl
 mw. M.P.H. (Mireille) Koster, zorgmanager
telefoonnummer: 06 - 57552894
e-mail: m.koster@BasaltRevalidatie.nl
Stuur uw sollicitatie vóór 25 februari aanstaande via e-mail aan mw. C. (Cynthia) Klopstra,
HR medewerker, c.klopstra@BasaltRevalidatie.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 7 maart aanstaande.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

