Revalidatiearts CVA/NAH
Den Haag – 0,8 tot 1 fte per november 2022
Ben jij revalidatiearts, vierdejaars AIOS of basisarts en wil je graag werken in hét
expertisecentrum voor complexe, medisch specialistische revalidatiezorg in Zuid-Holland? Lees
dan snel verder!
Wat ga je doen als Revalidatiearts bij Basalt?
Je werkzaamheden hebben betrekking op de klinische- en poliklinische volwassenrevalidatie
bij de doelgroep CVA/NAH. Vanuit een interdisciplinair team werk je samen met onder andere
een GZ-psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en maatschappelijk werker. Je krijgt input
vanuit de verschillende expertises en behandelt de patiënt vanuit holistisch perspectief.
Afhankelijk van jouw wetenschappelijke profiel en ambitie wordt in overleg jouw rol binnen de
verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek bepaald.
Bij Basalt werken als revalidatiearts betekent:
▪ De patiënt helpen om de grip op het lichaam terug te krijgen en met de nieuwe
situatie om te gaan;
▪ Samen beslissen met de patiënt;
▪ De focus op positieve gezondheid;
▪ Een cultuur van openheid en korte lijnen;
▪ Het integreren van innovatieve online behandelingen in je behandelplan. Basalt is
voorloper op het gebied van eHealth.
Ben je revalidatiearts, basisarts of vierdejaars AIOS en wil je meer weten over het werken bij
Basalt? We nodigen je graag uit voor een oriënterend gesprek of meeloopdag. Je kunt je
interesse kenbaar maken via Werken@basaltrevalidatie.nl
Van onze 13 locaties kom je te werken op locatie Den Haag, (Zorgeenheid 3). Je bereikt deze
locatie gemakkelijk per fiets, tram, bus of auto. In voorkomende gevallen kun je ingezet
worden op andere locaties.
Over Basalt
Basalt biedt excellente revalidatiegeneeskunde voor patiënten die als gevolg van een ziekte,
ongeluk of aangeboren aandoening beperkt worden. Wij stimuleren patiënten hun grenzen te
verleggen, hun kracht te vergroten en zo zelfstandig mogelijk te worden. Dit doen we door
interdisciplinair samen te werken.
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 ingeschreven als revalidatiearts in het specialistenregister of je rondt binnenkort je
specialistenopleiding tot revalidatiearts af. BIG-geregistreerde basisartsen nodigen we ook uit
om te solliciteren (klik hier om naar de vacature te gaan).
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Je bent een enthousiast persoon 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 voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de periode
van 1 november 2022 tot en met eind augustus 2023. Als revalidatiearts word je onderdeel
van de Medische Staf. Salariëring vindt plaats conform de AMS-regeling.
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.
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 je graag verstrekt door Japhet van Abswoude, zorgmanager,
telefoonnummer: 06 -1463 9873 of door Marco Schults, revalidatiearts/medisch manager op
070-359 3634. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kijk je op onze website. Heb
je vragen voor het team Werving en Selectie? Dan kun je ons telefonisch bereiken via 070-359
3547.
Enthousiast geworden?
▪ Je kunt reageren tot en met 5 oktober aanstaande door een e-mail te sturen naar
werken@basaltrevalidatie.nl;
▪ Gesprekken staan gepland in week 41;
▪ Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure;
▪ We sluiten de vacature pas wanneer we de juiste kandidaat hebben gevonden.
Solliciteer dus direct!

