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Word jij onze  
nieuwe collega?

Basalt zoekt revalidatieartsen 
voor de locaties Leiden en        
Zoetermeer 
In deze functie ga je aan de slag op de kliniek en/of polikliniek 
voor volwassenen met een breed scala aan diagnosegroepen, 
zoals CVA/NAH, MS, diabetische voetproblematiek, neuromuscu-
laire aandoeningen en chronische pijn. De werkzaamheden en 
aandachtsgebieden worden in overleg verdeeld. 

Als revalidatiearts heb je de mogelijkheid om je, naast patiënten-
zorg, bezig te houden met onderzoek, opleidingstaken en  
managementtaken.

Werken bij Basalt is: 
•Interdisciplinair samenwerken
•De patiënt naar huis revalideren
•Samen beslissen met de patiënt
•De focus op positieve gezondheid
•De cultuur van openheid en korte lijnen
•De inzet van eHealth als regulier onderdeel van de zorg

Hoe kun je solliciteren?

Stuur je sollicitatie voor 6 december via de website van Basalt, 
zie ‘Vacatures’. (www.basaltrevalidatie.nl/werken-bij). De eerste 
gesprekken vinden plaats in week 50.

Wat biedt Basalt jou?

Basalt biedt je een arbeidsovereen-
komst voor in eerste instantie de 
duur van een jaar, met uitzicht op 
een vast contract. Basalt is een 
ambitieuze en dynamische organi-
satie met een prettige werksfeer en 
een persoonlijke benadering. Wij 
bieden goede secundaire arbeids-
voorwaarden, zoals de mogelijkheid 
voor een collectieve zorgkosten-
verzekering, bedrijfs  fietsen regeling 
en een tabletregeling.  
Salariëring vindt plaats conform de 
AMS-regeling.

Wil je meer weten?

Bekijk de volledige vacature op onze 
website: www.basaltrevalidatie.nl/
werken-bij. 

Het HR-team is bereikbaar op: 
telefoonnummer:  
070 - 359 3887  



basaltrevalidatie.nl

Wilt u meer over  
ons weten?
Kijk op basaltrevalidatie.nl of 

volg ons op social media. 
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Excellente revalidatiegeneeskunde
Basalt biedt excellente revalidatiegeneeskundige zorg. Wij vernieuwen 

en verbeteren ons zorgaanbod continu op basis van onderzoek en het 

bijhouden van innovatieve ontwikkelingen. Zo maken effectieve 

eHealth behandelingen al vast onderdeel uit van onze zorg. Onze 

wetenschappelijke afdeling doet samen met de behandelaars  

wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen.  

De opgedane kennis verspreiden we door het bijstellen van den evidence 

based behandelprogramma’s en in onze opleidingen. Op die manier kunnen 

patiënten erop vertrouwen dat zij altijd de meest actuele en bewezen effectieve 

behandeling krijgen.

 

Focus op innovatie
Van serious gaming tot volautomatische medicijndispensers, in het SmartLab 

onderzoeken we of en hoe innovaties een plek binnen onze zorgpraktijk 

verdienen. Het SmartLab is opgericht door Basalt, de Haagse Hogeschool en de 

TUDelft en toetst innovatieve producten en diensten op bruikbaarheid binnen 

de (revalidatie)zorg. Basalt is met het SmartLab inmiddels koploper op het 

gebied van innovatie-revalidatie.

Het SmartLab (op de Vrederustlaan in Den Haag) is vrij toegankelijk voor 

medewerkers, patiënten en mantelzorgers.

 

Regiefunctie in de zorgketen
Met ruim 1100 medewerkers verzorgt Basalt jaarlijks vanuit interdisciplinaire 

teams revalidatiegeneeskundige zorg voor 9000 patiënten. Onze revalidatie-

artsen onderhouden nauw contact met verwijzers voor de juiste behandeling op 

de juiste plaats op het juiste moment. Natuurlijk bereiden we onze patiënten 

goed voor op het moment dat ze het thuis weer echt zelf moeten doen en 

bieden we mogelijkheden voor nazorg.

Basalt is hét expertisecentrum van  
Zuid-Holland voor complexe, medisch 
specialistische revalidatiegeneeskunde.  
Onze medewerkers zorgen dat patiënten die  
als gevolg van ziekte, ongeluk of aangeboren 
aandoening beperkt worden, weer in de samenleving 
en participeren.


