
 
 
 

 

 

Cardioloog 
Den Haag – 36 uur – per 1 juni 2023 

 
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 als Cardioloog bij Basalt? 
Basalt biedt momenteel hartrevalidatie op de locaties Leiden, Den Haag, Delft en Zoetermeer. 
Basalt heeft de ambitie om (complexe en enkelvoudige) hartrevalidatie in het gehele 
verzorgingsgebied van Basalt op topniveau aan te bieden in de komende jaren. In de regio Den 
Haag en Zoetermeer wordt het aanbod momenteel verder doorontwikkeld. Ook zal een 
uitbreiding van de klinische hartrevalidatie in Leiden op termijn worden gerealiseerd. De 
cardiologen zijn leidend in de beleidsbepalingen en de implementatie van de hartrevalidatie, 
zowel strategisch als inhoudelijk.  
 
Als cardioloog binnen Basalt hebben de reguliere patiënt gerelateerde 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 ambities en wetenschappelijke profiel, in overleg je rol 
binnen de verdere ontwikkeling van hartrevalidatie van Basalt bepaald. Een pré is affiniteit 
met managementtaken, leefstijl en secundaire preventie.   
 
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 bij Basalt, zo ook voor deze functie. De 
ingangsdatum van de invulling van de functie is 1 juni 2023. 
 
Waar kom je te werken? 
Van onze 13 locaties wordt locatie Den Haag jouw hoofdlocatie. Je bereikt deze locatie 
gemakkelijk per fiets, tram, bus of auto. Verder werk je op verschillende locaties van Basalt 
voor de verdere ontwikkeling van de hartrevalidatie in omgeving Haaglanden. Op locatie 
Leiden en Delft is reeds sprake van een goed geoutilleerd centrum voor hartrevalidatie waar 
hoogwaardige zorg wordt geboden. In dit team wordt interdisciplinair samengewerkt en is er 
sprake van een goede teamspirit. Dit willen we verder ontwikkelen op de locaties Den Haag en 
Zoetermeer. 
 
Over Basalt 
Basalt is hét expertisecentrum voor revalidatiezorg in Zuid-Holland. Wij zijn er voor diegenen 
die te maken hebben met de gevolgen van een ongeval, ziekte of aandoening. Bij Basalt leren 
we kinderen, jongeren en volwassenen met de nieuwe situatie omgaan, in kracht te groeien en 
zo zelfstandig mogelijk te leven. Vanuit alle perspectieven van positieve gezondheid werken 
we samen met de patiënt aan de meest waardevolle revalidatie en met het best passende 
zorgaanbod. Daarom werken we in interdisciplinaire teams. 
 
Bij Basalt werken betekent: 

https://www.basaltrevalidatie.nl/locaties/
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▪ 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; 
▪ Makkelijk kunnen binnenlopen bij je collega’s en manager; 
▪ Integreer je innovatieve online behandelingen in je behandelplan. Basalt is voorloper 

op het gebied van eHealth.   
 
Wat neem je mee? 
Je passie en bevlogenheid is direct voelbaar met mooie resultaten voor de hartrevalidatie. Je 
bent ingeschreven in het specialistenregister als cardioloog, waarbij aantoonbare affiniteit met 
leefstijl en secundaire preventie een pré is. 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 neem 
je de leiding in deze ontwikkeling. Je bent actief binnen de vakgroep en levert een bijdrage aan 
het verbeteren van onze kwaliteit en zorg. 
 
Wat bieden wij? 
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de periode van een jaar. 
Je treedt in dienst bij Basalt en maakt deel uit van de Medische Staf. 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 weten wat onze medewerkers zo mooi vinden aan het werken bij Basalt?  Zie hun 
mooiste momenten op onze  ’Werken bij’ pagina.  
 
Wil je meer weten? 
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht Sander Rodrigo, cardioloog, telefoon: 
071-519 5312 of 06-21 36 3711 of Marion Kornaat zorgmanager, telefoon: 071-5195214. 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 3887. 

Enthousiast geworden?  
▪ Je kunt via deze link solliciteren tot en met 12 maart 2023. Je ontvangt automatisch 

een bevestiging; 
▪ Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur;  
▪ Door omstandigheden kunnen wij de vacature eerder sluiten.  

Solliciteer dus direct! 
 

https://basaltrevalidatie.nl/werken-bij/is-vooral-een-coach-zijn/
https://www.basaltrevalidatie.nl/onderzoek-innovatie/
https://www.basaltrevalidatie.nl/werken-bij/
https://basaltrevalidatie.nl/werken-bij/sollicitatieprocedure/
https://basalt.recruitee.com/o/cardioloog/c/new

