Revalidatiearts
Ben jij de revalidatiearts met de kernwaarden van Basalt in je genen: grenzen verleggen,
samenwerken, deskundig en eigenaarschap? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen bij Basalt?
De reguliere werkzaamheden van de revalidatiearts hebben betrekking op ziekenhuis
revalidatie en poliklinische revalidatie voor volwassenen met een breed scala aan
diagnosegroepen, zoals CVA/NAH, MS, diabetische voetproblematiek, neuromusculaire
aandoeningen, chronische pijn et cetera. In feite wordt op onze locatie in Zoetermeer het hele
palet aan revalidatiediagnoses gezien. In het Lange Land ziekenhuis is er een eigen polikliniek
en zijn de revalidatieartsen betrokken bij MDO’s en intercollegiale consulten. Ook zijn er
multidisciplinaire spreekuren.
In het gebouw naast het ziekenhuis heeft Basalt een eigen revalidatieafdeling waar
poliklinische revalidatie wordt verzorgd. Er wordt samen gewerkt met een volwaardig
interdisciplinair team met onder andere GZ-psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten
en maatschappelijk werkende. Er worden consulten gedaan bij het verpleeghuis Vivaldi wat
aangrenzend gelegen is. Dit jaar is het Orthopedisch Centrum geopend in Zoetermeer. Er
worden veel samenwerkingsmogelijkheden met de orthopeden verwacht in de komende
jaren. Ook is er in 2020 gestart met een poliklinisch handenteam in Zoetermeer onder de vlag
van Basalt. Hierin wordt nauw samengewerkt met de plastisch chirurg. De
spasticiteitsbehandeling (botox) vindt plaats in het Lange Land ziekenhuis onder echogeleide.
Aandachtsgebieden zullen in onderling overleg worden verdeeld.
Hoeveel uur kom je bij ons werken?
De functie wordt ingevuld voor 0.7/0.8 fte per 1 mei 2021. De mogelijkheid bestaat om voor
een klein deel van de aanstelling elders binnen zorgeenheid 5 te worden ingezet, in overleg.
Waar kom je te werken?
Je komt te werken bij de Volwassenenrevalidatie van Basalt Zoetermeer (zorgeenheid 5). Er
wordt hier interdisciplinair samengewerkt en er is een goede teamspirit.
Basalt heeft 9 zorgeenheden, elk vertegenwoordigd door een duaal koppel, een zorgmanager
en een medisch manager. Zorgeenheid 5 houdt zich bezig met de volwassenenrevalidatie in
Delft (locatie Reinier de Graafweg 1), Zoetermeer (LangeLand Ziekenhuis) en in Den Haag (het
HAGA Ziekenhuis). In Delft en Zoetermeer bieden we voor volwassenen
poliklinische revalidatiezorg en op alle locaties van Zorgeenheid 5 wordt hartrevalidatie
aangeboden. Zorgeenheid 5 heeft 93 medewerkers.
De lokale vakgroep bestaat uit drie revalidatieartsen. Naast lid van de medische staf van Basalt
met 65 revalidatieartsen, zijn de revalidatieartsen ook lid van de kernstaf van het Lange Land
ziekenhuis.
Over de organisatie
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
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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. Wij zijn een opleidingsziekenhuis voor revalidatieartsen en GZ-psychologen en wij
hebben een academiseringsovereenkomst met het LUMC.
Wat kun jij Basalt bieden?
Je bent als revalidatiearts ingeschreven in het specialistenregister of je rondt binnen
afzienbare tijd je specialistenopleiding tot revalidatiearts af. Je bent een enthousiaste
persoonlijkheid met goede contactuele eigenschappen. Je bent creatief en kunt plannen
omzetten in acties. Het krijgen en behouden van overzicht en gestructureerd werken kosten je
geen moeite. Je bent in staat feedback te geven en te ontvangen en je hebt affiniteit met het
werken in een interdisciplinair team.
Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Wij bieden een arbeidsovereenkomst in eerste instantie voor de periode van een jaar, met
uitzicht op een vast dienstverband. Basalt is een ambitieuze en dynamische organisatie met
een prettige werksfeer en een persoonlijke benadering. Salariëring vindt plaats conform de
AMS-regeling.
Wil je meer weten?
Inlichtingen worden graag verstrekt door Bente Schotel, zorgmanager, telefoon: 06-51080112,
en Merel Bijleveld, revalidatiearts, 06-12651250. Voor meer informatie over de
sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het HR-team; telefoon 070 – 3593892.
Hoe kun je solliciteren?
Je kunt via deze link solliciteren.
Het navragen van referenties maakt onderdeel uit van de procedure. Voor deze functie wordt
voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. De kosten
hiervoor worden vergoed door Basalt.
Belangrijk om te weten
▪ je kunt solliciteren tot en met zondag 10 januari;
▪ gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 25 januari in de middag. Mocht je verhinderd
zijn, wil je ons hier dan op voorhand per e-mail over informeren?
▪ er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor wij de vacature eerder kunnen sluiten,
wacht niet met solliciteren maar reageer direct;
▪ interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur;
▪ de vacature zal na sluiting niet meer zichtbaar zijn op onze website, bewaar de vacature
door deze (en niet de link) naar jezelf te mailen.
Wanneer kun je een reactie verwachten?
Zodra je gesolliciteerd hebt via onze wervingsmodule ontvang je automatisch een
bevestigingsmail.
Arbeidsvoorwaarden worden, als van toepassing, in later stadium via de mail toegelicht.

