
 

 
 

Basisarts  

 
Organisatie 

Onze relatie is met circa 9500 medewerkers één van de grootste zorgaanbieders in 

Nederland. Zij zijn actief op het gebied van Geriatrische Revalidatie Zorg, 

Verpleeghuiszorg, Kleinschalig wonen en welzijn. 

 

Werkomgeving 

Dit kan naar uw eigen wens worden ingedeeld. Dit zal afhankelijk van uw woonplaats 

zijn. Onze relatie is actief in het werkgebied Zuid West Nederland en loopt vanaf Den 

Haag, Utrecht tot de Zuid-Hollandse eilanden.  

 

Vacature 

Voor de vacature basisarts zoeken wij een gemotiveerde, energieke basis artsen met PG-

zorg affiniteit. De vacature betreft een loondienstfunctie voor 24 tot 36 uur per week. 

Mogelijkheid op ZZP basis is eveneens bespreekbaar.  

 

Behandelteams in de regio’s bestaan uit diverse  Specialistenen Ouderengeneeskunde, 

Verpleegkundig specialist, Anio’s , Psychologen, Fysiotherapeuten, Ergotherapeuten, 

Logopedisten en Doktersassistenten. Er is per regio een regiomanager, per locatie een 

locatieverantwoordelijke en er zijn kwaliteitsverpleegkundigen voor de zorgteams op de 

locaties aanwezig. Als basisarts maakt u onderdeel uit van een gemotiveerd, 

professioneel en dynamisch team waar collegialiteit en expertise voorop staan. De 

bereikbaarheidsdiensten worden verdeeld onder de vakgroep met aanvulling van een 

externe partner. 

 

Taakomschrijving 

Alle facetten in uw werk als basisarts in de ouderen en kwetsbare mensen komen aan de 

orde. Zo ook de revalidatie zorg en behandelplannen daarvan.  U heeft de regie in het 

multidisciplinaire behandelplan onder supervisie van een SOG en verleent u medische 

zorg aan een deel van de cliënten binnen uw werkgebied. Hiernaast ondersteunt u 

andere behandelaars en zorgverleners door het verlenen van consultaties en draagt u bij 

aan kennisverbreding. 

 

Functie eisen 

U bent een BIG-geregistreerd arts. U bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen het 

vakgebied en verricht de nodige inspanningen in het kader van Ouderengeneeskunde. U 

beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent stressbestendig en kunt goed 

overzicht bewaren in een dynamische werkomgeving. U bent bij voorkeur in het bezit 

van een auto en rijbewijs. 

 

Zij bieden 

u een dynamische werkplek. U werkt in een professioneel en kundig team waar frequent 

beroep gedaan wordt op uw klinische kennis . Er is een overnachtingsmogelijkheid. Zij 

hanteren de cao VVT. De functie van basisarts is ingedeeld in FWG 65.  

 

Informatie 

Voor meer informatie Drs. Erik Koldenhof, Medical Consultant (erik@actgroep.nl) 0031-

6-21826582. Het is vanzelfsprekend dat alle gesprekken vertrouwelijk zijn en wij uw 

gegevens met volledige discretie behandelen.  
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