BELANGSTELLING VOOR REVALIDATIE?
Met ingang van 1 september 2019 is er 1 opleidingsplaats beschikbaar voor de functie van

AIOS REVALIDATIEGENEESKUNDE
(38 uur per week)
Basalt verzorgt de opleiding revalidatiegeneeskunde in de regio Zuid-Holland-Noord. Er zijn twee
opleidingslussen (leiden en Den Haag. De opleiding wordt vormgegeven in samenwerking met het
LUMC, de Reinier de Graaf Groep in Delft, het Haaglanden Medisch Centrum en het Maasstad
ziekenhuis in Rotterdam. Op dit moment is er een vacature voor een opleidingsplaats in de
opleidingslus Den Haag.
De functie
De opleiding betreft een 4-jarige opleiding bestaande uit de volgende opleidingsonderdelen: een
stage klinische revalidatie, een stage poliklinische revalidatie, een stage poliklinische
kinderrevalidatie, een stage ziekenhuisrevalidatie in één van bovenstaande instellingen en een
etalage (keuze) stage.
Wij vragen
Je hebt de studie geneeskunde afgerond, aantoonbare belangstelling voor revalidatiegeneeskunde
en bij voorkeur enige ervaring in de revalidatiegeneeskunde, neurologie, (orthopedische) chirurgie
of interne geneeskunde. Je bent in staat goed te functioneren in een interdisciplinair team en je
hebt een loyale en flexibele werkhouding. Je bent leergierig en beschikt over goede
communicatieve vaardigheden die onderdeel zijn van de CanMEDS competenties. Belangstelling
voor en ervaring met wetenschappelijk onderzoek strekt tot aanbeveling. Voldoe jij volledig aan dit
profiel? Dan verzoeken we om in je motivatiebrief een toelichting te geven op de gestelde criteria.
Wij bieden
Een arbeidsovereenkomst en opleidingsovereenkomst bij Basalt. De CAO-ziekenhuizen is van
toepassing met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarisschaal werknemers die een
opleiding volgen tot specialist van de CAO-ziekenhuizen is van toepassing.
Over de organisatie
Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum zijn vanaf 1 januari samen Basalt. Basalt is
met tien locaties hét expertisecentrum voor complexe, medisch specialistische revalidatiezorg in
Zuid-Holland. Circa 1200 medewerkers zorgen dat patiënten die als gevolg van ziekte, ongeluk of
aangeboren aandoening beperkt worden, weer in de samenleving kunnen participeren. Daarvoor
stimuleren wij patiënten grenzen te verleggen, hun eigen kracht te vergroten en weer eigenaar te
worden over hun leven. Basalt gaat voor voortdurende innovatie en verbetering van de kwaliteit
van onze zorg en werkt intensief samen met huisartsen en alle grote zorginstellingen in de regio,
zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Er wordt veel aandacht besteed aan het goed laten verlopen
van de ketenzorg. Bovendien werken we nauw samen met mytyl- en tyltylscholen om onderwijs- en
revalidatiedoelen op elkaar af te stemmen. Wij zijn een opleidingsziekenhuis voor revalidatieartsen
en GZ-psychologen en wij hebben een academiseringsovereenkomst met het LUMC.

Interesse?
Inlichtingen over de functie worden graag verstrekt door:
 Frederike van Markus, hoofd Opleider lus Den haag
telefoonnummer: 070 - 3593593
e-mail : F.vanMarkus@basaltrevalidatie.nl
 Vibeke Valkenburg, hoofd Opleider lus Leiden
telefoonnummer: 071 - 5195237
e-mail : V.Valkenburg@basaltrevalidatie.nl
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met de
ondersteunende eenheid HR&D, telefoon 070 – 3593892. Stuur je sollicitatie vóór maandag
25 maart aanstaande via onze website: www.BasaltRevalidatie.nl of stuur je sollicitatie aan
Cynthia Klopstra, Basalt, Personeel & Organisatie, Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op donderdagmiddag 18 april aanstaande, vanaf 15.00
uur.

