
 

 

ZiekenhuisartsKNMG (36 uur) verpleeghuis 

Respect verleent zorg in Scheveningen en Den Haag. Wij hebben vijf locaties: Bosch en Duin, Quintus, 

Het Uiterjoon, ZeeWinde en Prins Willemhof. Daarnaast verlenen wij ook zorg bij mensen thuis. Dit 

doen wij met ongeveer 800 medewerkers en 200 vrijwilligers. Onze medewerkers roemen het 

professionele klimaat, de kleine, hechte teams, de ruimte voor eigen initiatief en het respect voor 

bewoners, cliënten en elkaar. Samen werken we aan de beste zorg achter de duinen. Hiervoor zoeken 

we enthousiaste collega’s die ons team komen versterken. 

Wie zijn wij? 

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt willen we naast specialist ouderengeneeskunde en basisartsen, 

ziekenhuisartsen benaderen om ons team te komen versterken. Per 1 oktober zijn wij op zoek naar 

een ziekenhuisarts binnen het Advies- en Behandelcentrum (ABC) voor 36 uur per week. Binnen 

Respect verlenen wij, als kleinschalige en laagdrempelige organisatie, ouderenzorg in al zijn facetten 

aan mensen met chronisch somatische en psychogeriatrische aandoeningen. Daarnaast heeft de 

locatie Bosch en Duin een somatische en psychogeriatrische dagbehandeling en een ELV-afdeling. In 

de wijk en regio werken we nauw samen met huisartsen en bieden we met onze specifieke kennis 

ondersteuning in de eerste lijn. Ook is er een samenwerkingsproject met de SEH van het HMC, waarin 

geriatrische patiënten mede beoordeeld worden door de SO. Tevens biedt Respect opleidingsplaatsen 

voor specialisten ouderengeneeskunde en begeleiden we coassistenten. Samen met een ambitieus 

multidisciplinair team wordt een zorgplan opgesteld, waarbij de wens van de cliënt centraal staat. Er 

zijn korte lijnen met de paramedici. 

Jouw werkzaamheden in het kort 

• Je draagt de verantwoordelijkheid voor de medische behandeling van cliënten bekend met 

chronische psychogeriatrische en somatische problematiek. 

• Je voert binnen het multidisciplinaire zorg- en behandelteam de inhoudelijke regie. 

• Je draagt de verantwoordelijkheid voor het individuele behandelbeleid. 

• Je levert een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en de 

implementatie van nieuw beleid. 

• Je neemt in overleg deel aan bereikbaarheidsdiensten. 

Wat vragen wij van jou? 

• Je bent een geregistreerd ziekenhuisarts/internist of je rond binnenkort je opleiding af. 

• Je bent in staat om te werken in een multidisciplinair team. 

• Je bent woonachtig in Den Haag of omstreken in verband met deelname aan 

bereikbaarheidsdiensten. 

• Je bent bereid om supervisie te geven aan coassistenten, basisartsen en artsen in opleiding. 

• Je bent als vakgroep lid collegiaal, verbindend en bereid mee te denken over beleid binnen 

het team en de organisatie. 

• Je bent als arts communicatief vaardig, empathisch, verbindend en besluitvaardig. 

•  



Waar werk je? 

Je verricht jouw werkzaamheden op (één of meer van de) vier locaties van Respect en zorginstellingen 

waarmee we een samenwerkingsovereenkomst hebben ten aanzien van het leveren van 

multidisciplinaire behandeling aan cliënten met een ZZP/BH+ (verpleeghuiszorg). 

Wat bieden we je aan bij Respect? 

• Een salaris conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorg. De functie van 

specialist ouderengeneeskunde is ingedeeld in functiegroep 75 (max. € 8.558,68 op basis van 

een 36-urige werkweek).  

• Het pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden kent aantrekkelijke voordelen waaruit je naar 

eigen behoefte uit kunt kiezen. 

Wil je meer weten? 

Inhoudelijke vragen over de vacature kun je bespreken met Klaas Smilde, Bestuurder, 

telefoonnummer 070 – 3061020. De afdeling Recruitment vertelt je graag meer over de 

sollicitatieprocedure. Bel of stuur een app naar Recruitment via 06-51322942. Ga naar de website van 

Respect voor meer informatie. 

Ben je enthousiast geworden? 

Verstuur dan jouw sollicitatiebrief en CV via de button ‘Online solliciteren’. Wij nemen dan zo snel 

mogelijk contact met je op. 

 


