Cardioloog
Ben jij de cardioloog met de kernwaarden van Basalt in je genen: grenzen verleggen,
samenwerken, deskundig en eigenaarschap? Wil jij de hartrevalidatie binnen Basalt verder
doorontwikkelen? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen bij Basalt?
Basalt biedt momenteel hartrevalidatie op de locaties Leiden, Delft en Zoetermeer. Basalt
heeft de ambitie (complexe en enkelvoudige) hartrevalidatie in het hele verzorgingsgebied van
Basalt op topniveau aan te bieden in de komende jaren. In de regio Den Haag wordt deze
zomer gestart met complexe poliklinische hartrevalidatie. In de regio Delft, Zoetermeer en
midden Holland wordt het aanbod door ontwikkeld. Ook wordt een uitbreiding van klinische
hartrevalidatie verkent. De cardiologen zijn leidend in de beleidsbepalingen en de
implementatie van de hartrevalidatie, zowel strategisch als inhoudelijk.
Als cardioloog binnen Basalt hebben de reguliere patiëntgerelateerde werkzaamheden
betrekking op klinische en poliklinische hartrevalidatie. Het takenpakket bestaat uit:
diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen met een cardiale aandoening. Je
geeft vanuit medisch-inhoudelijk perspectief functioneel leiding aan de leden van de
behandelteams hartrevalidatie.
Verder wordt, afhankelijk van jouw wetenschappelijke profiel en ambitie, in overleg je rol
binnen de verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek bepaald.
Hoeveel uur kom je bij ons werken?
De functie van cardioloog wordt voor 36 uur per week (0,8 Fte) ingevuld, verdeeld over 4 of 5
dagen per week. Flexibiliteit is heel belangrijk binnen Basalt, zo ook voor deze functie. De
ingangsdatum van de invulling van de functie kan in overleg bepaald worden.
Waar kom je te werken?
Je komt in eerste instantie binnen het team hartrevalidatie van Basalt Leiden (zorgeenheid 2)
te werken. Op locatie Leiden is sprake van een goed geoutilleerd centrum voor hartrevalidatie
waar hoogwaardige zorg wordt geboden. In dit team wordt interdisciplinair samengewerkt en
is er sprake vaneen goede teamspirit. Door de verdere ontwikkeling van de hartrevalidatie
binnen Basalt werk je in de toekomst mogelijk ook op andere locaties van Basalt.
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
kracht te vergroten en weer eigenaar te worden over hun leven. De hartrevalidatie maakt
integraal deel uit van Basalt.
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
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voor revalidatieartsen en GZ-psychologen en wij hebben een academiseringsovereenkomst
met het LUMC.

Wat kun jij Basalt bieden?
Je passie en bevlogenheid is direct voelbaar met mooie resultaten voor de hartrevalidatie. Je
bent ingeschreven in het specialistenregister en bent bij voorkeur gepromoveerd. 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
kost je geen moeite. Je bent in staat feedback te geven en te ontvangen en je hebt affiniteit
met het werken in een interdisciplinair team. Ook heb je een duidelijke visie op de plaats en de
ontwikkeling van de hartrevalidatie en neemt de leiding in deze ontwikkeling. Je bent actief
binnen de vakgroep en levert een bijdrage aan het verbeteren van onze kwaliteit en zorg.
Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Je treedt in dienst bij Basalt en maakt deel uit van de Medische Staf. Een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de periode van een jaar. Basalt is een ambitieuze en
dynamische organisatie met een prettige werksfeer en een persoonlijke benadering. Wij
bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals mogelijkheid voor collectieve
ziektekostenverzekering, bedrijfsfietsenregeling en een tabletregeling. Salariëring vindt plaats
conform de AMS-regeling.
Wil je meer weten?
Inlichtingen worden graag verstrekt door Sander Rodrigo, cardioloog, telefoon: 071-5195312
of 06-21363711 of Marieke Hoek, zorgmanager, telefoon: 071-5195324 of 06-11928572 Voor
meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het HR-team;
telefoon: 070 – 3593525.
Hoe kun je solliciteren?
Je kunt via onderstaande sollicitatieknop 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 30 april 2021.
▪ 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 je zelf te mailen.
Wanneer kun je een reactie verwachten?
Zodra je gesolliciteerd hebt via onze wervingsmodule ontvang je automatisch een
bevestigingsmail.

