
 

 

  

Werken in Zeeland ? De vakgroep neurologie is op zoek naar een: 

 

ANIOS NEUROLOGIE 

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) is hét ziekenhuis voor Midden Zeeland en 
Schouwen-Duiveland met locaties in Goes, Vlissingen, Zierikzee en Middelburg, met een 
breed pakket medisch specialistische zorg. Het verzorgingsgebied telt ruim 248.000 
inwoners én in de zomer vele toeristen, er werken 180 medisch specialisten en ruim 2100 
medewerkers. Per jaar verzorgen zij ruim 23.000 opgenomen patiënten. Daarnaast bezoeken 
jaarlijks meer dan 135.000 mensen onze poliklinieken. 

Vakgroep 
De vakgroep bestaat uit 10 enthousiaste neurologen waarvan de onderlinge samenwerking 
zeer plezierig is. De SEH is goed georganiseerd met 24-uurs beschikbaarheid van SEH-
artsenKNMG alsook poortartsen. Er is een Stroke service met CVA-keten, Startpoli Epilepsie 
(met instellen NVS), MS-Centrum, Parkinsonpolikliniek (met instellen DBS) en 
Geheugenpolikliniek. Tweemaal per week houden twee neurochirurgen van het Erasmus MC 
spreekuur in het ADRZ en opereren zij. We werken op drie locaties: Vlissingen, Goes en 
Zierikzee. Alle diagnostische faciliteiten, zoals CT, MRI, een goed uitgeruste afdeling 
Klinische Neurofysiologie en Nucleaire Geneeskunde (o.a. SPECT en PET-CT) zijn 
aanwezig. De maatschap heeft een affiliatie contract met het Erasmus MC voor de opleiding 
van co-assistenten. 

Aanbod 
De werkplek is de locatie in Goes op de verpleegafdeling. De werkzaamheden omvatten 
vooral de zorg voor de opgenomen patiënten van de neurologie en neurochirurgie onder 
supervisie van de neuroloog. Je werkt hierbij samen met onze verpleegkundig specialist i.o.. 
De neurochirurgische zorg betreft grotendeels de postoperatieve nazorg na rugoperaties die 
in het ADRZ plaatsvinden en ingrepen die in het EMC hebben plaatsgevonden. Verder zult u 
de coassistent in zijn kliniekperiode begeleiden. Eventuele andere werkzaamheden (zoals 
consulten) kunnen t.z.t. eventueel ook worden gedaan. Er zijn geen diensten (dus 
weekenden zijn vrij). Aanstelling voor de duur van een jaar (contractverlenging hierna is 
optioneel). 

  



 

 

Functie eisen 
Wij zoeken een enthousiaste, professionele en stressbestendige collega die beschikt over 
het basisarts is (met een geldige BIG-registratie). Die belangstelling voor de opvang en zorg 
van neurologische patiënten heeft. Die in het bezit is van goede communicatieve 
vaardigheden en een collegiale houding heeft. Verder staat u open voor feedback en heeft u 
uiteraard verantwoordelijkheidsgevoel. 
De functie is een uitstekende voorbereiding voor een verdere carrière in de neurologie, maar 
ook artsen met interesse in bijvoorbeeld huisartsgeneeskunde, geriatrie of 
revalidatiegeneeskunde worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. 

Salaris 
Salaris Conform CAO Ziekenhuizen, FWG 65  volgens een fulltime dienstverband (36 uur per 
week), afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Interesse ? 
Zie voor meer informatie over de vakgroep neurologie: www.neurologie-zeeland.nl of bezoek 
de website www.adrz.nl voor meer informatie over ons ziekenhuis. Voor meer informatie kunt 
u zich wenden tot de vakgroepvoorzitter dhr. E.W. Peters, neuroloog/klinisch neurofysioloog, 
bereikbaar via telefoonnummer 0113-234000 of bij afwezigheid bij mw. dr. A. Ruitenberg of 
dhr. C. de Brabander, neurologen. Bij voldoende reacties sluiten wij de vacature. 

Direct solliciteren? 
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan kunt u uw sollicitatie (met CV) per email richten 
aan info@neurologie-zeeland.nl vooralsnog zonder tijdslimiet. 

Bijzonderheden 
Uiterlijk drie maanden na indiensttreding is het overleggen van een Verklaring Omtrent het 
Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP) verplicht. Het inwinnen van referenties maakt 
standaard onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


