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Het Coöperatief MSB ADRZ is per 1 oktober 2020 wegens het vertrek van een collega binnen haar 
vakgroep Neurologie/KNF op zoek naar een: 

NEUROLOOG (0,8-1.0 Fte) 

De vakgroep Neurologie/KNF bestaat uit 10 neurologen, die ieder hun aandachtsgebied hebben. Er 
wordt gewerkt op de locaties: Vlissingen, Goes en Zierikzee. 

Wie zijn wij: 
Acute neurologie (CVA, trauma) is een belangrijk onderdeel van ons werk, maar daarnaast is er volop 
ruimte voor het in onderling overleg ontwikkelen van deelspecialismen. Zo kunnen wij een vrijwel 
volledig zorgaanbod leveren voor zo’n 250.000 mensen. De SEH (locatie Goes) is goed 
georganiseerd met 24-uurs beschikbaarheid van SEH-artsen KNMG alsook poortartsen. Er is een Stroke 
service, Startpoli Epilepsie (met instellen NVS), MS-centrum, Parkinsonpoli (met instellen DBS) en 
Geheugenpolikliniek. Neurochirurgen van het Erasmus MC houden spreekuur en opereren in het 
ADRZ. Alle diagnostische faciliteiten, zoals CT, MRI, een goed toegeruste afdeling Klinische 
Neurofysiologie en Nucleaire Geneeskunde  (o.a. SPECT en PET-CT camera’s) zijn aanwezig. De 
vakgroep heeft een affiliatie contract met het Erasmus MC voor de opleiding van co-assistenten. De 
vakgroep vervult consultatieve taken bij  regionale vestigingen voor psychiatrie (Emergis), revalidatie 
(Revant) en bij  diverse verpleeghuizen. 
 

Wie zoeken wij: 
Specifiek aandachtsgebieden zoals cognitieve stoornissen en/of ervaring met behandeling met 
botulinetoxine vormen een pré. Aantoonbare wetenschappelijke attitude strekt tot aanbeveling. U 
participeert actief aan onderwijs- en stafactiviteiten. Zowel neurologen met ervaring als zij die 
binnenkort de opleiding afronden wordt gevraagd te solliciteren.  

 
Wat bieden wij: 
Toetreding tot het CMSB ADRZ vindt plaats volgens een uniforme Inverdienregeling. 
Aansprakelijkheid binnen het CMSB ADRZ is collectief verzekerd, overige verzekeringen en 
pensioenvoorziening dient u zelf te verzorgen.   
 
Informatie: 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de vakgroepvoorzitter dhr. E.W. Peters, 
neuroloog/klinisch neurofysioloog, bereikbaar via telefoonnummer 0118-425276 of bij afwezigheid bij 
mw. dr. A. Ruitenberg of dhr. C. de Brabander, neurologen via 088-1250000. Ook kunt u mailen naar 
info@neurologie-zeeland.nl (of bezoek onze website: www.neurologie-zeeland.nl). 
 

Sollicitaties:  
Uw schriftelijke motivatiebrief met curriculum vitae, kunt u bij voorkeur per e-mail binnen 4 weken na 
het verschijnen van deze advertentie, richten aan: 

Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf ADRZ U.A. 

T.a.v. dhr. M. Waleboer, voorzitter  

Postbus 15 

4460AA GOES 
adrz.cooperatie@adrz.nl  en in cc.: info@neurologie-zeeland.nl 

 

 

Nieuwe leden van het CMSB ADRZ vragen wij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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