
 Expertise

Complexe medisch specialistische 
revalidatiegeneeskunde, dat is ons werkgebied. 

 Innovatie

Basalt is hét erkende expertisecentrum voor 
revalidatiezorg in Nederland. Met de focus 
op innovatie houden we onze excellente 
revalidatiegeneeskunde nu én in de toekomst  
op hoog niveau.

 Regie in de keten

Excellente revalidatiezorg houdt ook in dat wij de 
regie voeren voor, tijdens en na de behandeling 
binnen de medisch specialistische zorg. 

Lees meer over deze onderdelen op 
de achterzijde.

Missie
Basalt biedt excellente 
revalidatiegeneeskunde en helpt zo 
kinderen, jongeren en volwassenen 
in kracht te groeien om in de 
samenleving te participeren. 

Dat doen we door: 

Legenda
 Basalt zelfstandige locatie met kliniek en polikliniek
 Basalt zelfstandige locatie, met polikliniek
 Basalt polikliniek in ziekenhuis
 Revalidatieartsen van Basalt in het ziekenhuis
 Ziekenhuis consulteert Basalt
SmartLab

Vrederustlaan 180 

HagaZiekenhuis   

HMC Westeinde 

Het Hand- en Polscentrum 

Wassenaarseweg 501 

Reinier de Graafweg 1 

Büchnerweg 1 

Alrijne Ziekenhuis   

Alrijne Ziekenhuis   Den Haag

Leiden

Delft

Gouda

Alphen aan den Rijn

Leiderdorp

Zoetermeer
Brechtzijde 20  

Lange Land Ziekenhuis   

Wij bieden revalidatie aan  
volwassenen op het gebied van

Wij bieden revalidatie aan  
kinderen op het gebied van

• Neurologie

• Orthopedie

• Spierziekten

• Cardiologie

• Longaandoeningen

• Chronische pijn

• Oncologie

• Aandoeningen aan het  

bewegingsapparaat

• Neurologie

• Spierziekten

• Cardiologie

• Chronische pijn

Dit is Basalt! 

Groene Hart Ziekenhuis 

Reinier de Graaf Gasthuis 

Alrijne Ziekenhuis 

LUMC 



  Regie in de keten

Excellente revalidatiezorg houdt ook in dat wij de regie 
voeren, voor, tijdens en na de behandeling binnen de 
medisch specialistische zorg. Wij zijn naast onze eigen 
locaties aanwezig in de ons omringende ziekenhuizen en  
in verschillende samenwerkingsverbanden. Zo zorgen  
wij ervoor dat wij, samen met zorgprofessionals zoals u,  
de patiënt op het juiste moment, op de juiste plaats,  
de best bewezen zorg kunnen leveren. 

Netwerken en samenwerkingsverbanden
• Sleutelnet Leiden
• Transmuralis Leiden
• Stichting Transmuraal Netwerk Den Haag
• Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland
• Parkinsonnet
• (Diagnosegerelateerde) zorgketens op het gebied van 

de CVA-zorg, de MS-zorg, de hartrevalidatieketen,  
pijnrevalidatie en de kinderrevalidatie.

Opleidingsplekken
In samenwerking met het LUMC bieden wij interne  
opleidingsplaatsen voor revalidatieartsen.
Basalt werkt samen met de Haagse Hogeschool en de 
Hogeschool Leiden wat betreft stageplaatsen, minoren, 
leergemeenschappen en uitwisseling van docenten/ 
inhoudsdeskundigen.

Wetenschappelijk onderzoek
Op het gebied van onderzoek werkt Basalt nauw samen 
met het LUMC, de Haagse Hogeschool, de Hogeschool 
Leiden, regionale ziekenhuizen en de Medical Delta. Eén 
van die samenwerkingen is het lectoraat Revalidatie,  
dat onderzoek doet op het gebied van participatie,  
(aangepast) bewegen en sporten en e-revalidatie.  
Daarnaast werkt Basalt mee aan verschillende (landelijke) 
onderzoeken van andere revalidatiecentra en ziekenhuizen.

 
 46  publicaties   3  promoties 

  Innovatie

Basalt is hét erkende expertisecentrum voor 
revalidatiezorg in Nederland. Met de focus op innovatie 
houden we onze excellente revalidatie geneeskunde nu  
én in de toekomst op hoog niveau.

2019
• SmartLab 
• 5 eHealth toepassingen 
• 7 eHealth projecten
• 3 subsidies voor innovatieve projecten

SmartLab 
Het SmartLab toetst innovatieve producten en diensten 
op bruikbaarheid binnen de (revalidatie)zorg. Dit 
gebeurt in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, 
onderwijs en ontwikkelaars. eHealth-ontwikkelingen, 
die toegevoegde waarde voor de patiënt opleveren, 
worden ingezet als regulier onderdeel van onze zorg. 
Basalt is met het SmartLab koploper op het gebied van 
revalidatie-innovatie.

Zorgnetwerken

Eerstelijns -
praktijken

Ziekenhuizen

Universiteiten 
en HBO scholen

Verpleeg- en 
verzorghuizen

Scholen en 
kinderdagcentra

Excellente revalidatiegeneeskunde  
Dat doen we zó

  Expertise

Complexe medisch specialistische revalidatie geneeskunde, 
maken wij met elkaar waar: 

70  medisch specialisten

250  therapeuten 
• fysiotherapeuten
• ergotherapeuten
• manueel therapeuten
• muziektherapeuten

90  verpleegkundigen
• revalidatieverpleeg- 

kundigen
• CCU verpleegkundigen
• continentieverpleeg-

kundigen
• transferverpleegkundigen
• wondverpleegkundigen

50   verzorgenden 

50   maatschappelijk  
werkers

50  psychologen
• GZ psychologen
• psychologen/  

orthopedagogen
• psychologen
• klinisch psycholoog

60  logopedisten

20   pedagogisch 
medewerkers

20  bewegingsagogen

10  diëtisten

en:
• activiteitenbegeleiders
• gangbeeldanalisten
• klinisch linguïsten
• medewerkers  

functieonderzoek
• nazorgconsulenten
• neuro orthopedagoog
• fitness instructeurs
• revalidatietechnici
• rolstoeltechnici
• seksuologen
• zwemleerkrachten

en alle ondersteunende  
medewerkers die onze  
zorg mogelijk maken 

130  
bedden kliniek

70  
medisch 
specialisten

1.200 
collega’s excl. 

medisch 

specialisten

13.000  
patiënten

200  
vrijwilligers

Kerngetallen
Leidende principes 

Value Based 
Healthcare

Netwerken

Samen met patiënt

Interdisciplinair

Positieve 
gezondheid

Kernwaarden

Samenwerking

Deskundigheid

Eigenaarschap

Grensverleggend


