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 poliklinische
revalidatie voor volwassenen en ziekenhuisrevalidatie met een breed scala aan
diagnosegroepen met name NAH/CVA, diabetische voet, amputaties, orthopedische
problematiek en chronische pijnproblematiek.Je bent onderdeel van het interdisciplinaire
behandelteam in Alphen aan de Rijn en werkt nauw samen met de revalidatieartsen op de
locatie Leiden. Het doen van intercollegiale consulten en het structureel bijwonen van MDO’s
is onderdeel van je werkzaamheden. Je draagt actief bij aan het verder uitbouwen en
intensiveren van de samenwerking met Alrijne om de patiënten de juiste zorg op de juiste plek
te kunnen bieden. Bovendien vertegenwoordig je samen met twee collega’s de vakgroep
revalidatiegeneeskunde in het Alrijne Ziekenhuis.
Vanuit een interdisciplinair behandelteam op locatie Alphen aan den Rijn werk je samen met
onder andere een GZ-psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, en maatschappelijk
werkende. Je krijgt input vanuit de verschillende expertises en behandelt de patiënt vanuit
holistisch perspectief. Dit poliklinisch behandelteam doet naast algemene revalidatie ook
pijnrevalidatie.
Verder superviseert de revalidatiearts het Chronische Pijn Adviescentrum (CPAC). Basalt
beoogt met het CPAC op doelmatige wijze vorm te geven aan diagnostiek van patiënten met
chronische pijn in het bewegingsapparaat. Deze patiënten worden door een manueel
therapeut voorzien van een diagnose en passend behandeladvies in de 1e of 2e lijn volgens het
stepped care principe “de juiste zorg op de juiste plaats en tijd”.
Hoeveel uur kom je bij ons werken?
Per 1 juli 2022 hebben we formatie voor 0,6 fte. Per 1 januari 2023 is er ruimte voor 0,6-1,2
fte.
Waar kom je te werken?
Basalt en Alrijne ziekenhuis zijn samenwerkingspartners op het gebied van
revalidatiegeneeskunde. Je komt te werken voor de vakgroep revalidatiegeneeskunde in het
Alrijne Ziekenhuis.
Alrijne Ziekenhuis is onderdeel van Alrijne Zorggroep, waaronder ook de Verpleeghuizen
Leythenrode en Oudshoorn vallen. Alrijne Ziekenhuis heeft 497 bedden, verdeeld over de drie
ziekenhuislocaties in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn.
Op locatie Alrijne Leiderdorp is de acute zorg. Op locatie Alrijne Alphen aan de Rijn is het
poliklinisch revalidatiebehandelteam van Basalt gevestigd.
De locaties waar je gaat werken, zijn afhankelijk van de taakverdeling tussen de betrokken
revalidatieartsen bij vakgroep Alrijne.
Locatie Alrijne maakt binnen Basalt samen met twee andere ziekenhuislocaties onderdeel uit
van Zorgeenheid 6. In deze Zorgeenheid wordt er interdisciplinair samengewerkt en er is een
goede teamspirit.
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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.
Ben je een revalidatiearts die naast CVA/NAH ook affiniteit heeft met pijn en orthopedische
problematiek, dan zal je goed aansluiten bij de vakgroep revalidatiegeneeskunde Alrijne.
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 weten wat onze medewerkers zo mooi vinden aan het werken bij Basalt? Bekijk op onze
werken-bij website hun mooiste momenten.
Wil je meer weten?
Inlichtingen worden graag verstrekt door Margot Verschure, Zorgmanager, telefoonnummer:
06-5589 3462. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen
met het HR-team; telefoon 070-359 3887.
Hoe kun je solliciteren?
Je kunt via deze link solliciteren.
Belangrijk om te weten:
▪ we sluiten de vacature pas wanneer we de juiste kandidaat hebben gevonden;
▪ er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor wij de vacature eerder kunnen sluiten.
Solliciteer dus 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 ontvang je binnen een week een bevestigingsmail.
Arbeidsvoorwaarden worden, als van toepassing, in later stadium via de mail toegelicht.

