
 

 

Het CMSB Adrz is in verband met pensionering van één van haar leden per 01-09-2023 op zoek naar een 

 

(Kinder)neuroloog (0,75 fte) 
 

De Zeeuwse patiënt maximaal kwaliteit, veiligheid en comfort bieden op medisch gebied van huisarts tot 

(super)specialistische zorg, waar en wanneer nodig; dat is waar Adrz voor staat. We vinden het daarbij belangrijk 

om onze afspraken na te komen, realistische plannen te maken, efficiënt te werken en financieel gezond te zijn. 

Betrouwbaar en gastvrijheid zijn hierbij onze kernwaarden, waarbij de medewerkers het kapitaal zijn van de 

organisatie. Adrz is een algemeen ziekenhuis met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee, waar zo’n 200 

medisch specialisten werkzaam zijn. De acute en complexe zorg is geconcentreerd in Goes.  

 

De vakgroep Neurologie van het Adrz bestaat uit 10 leden, werkzaam op locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee.  

Adrz levert een vrijwel volledig neurologisch zorgaanbod aan zo’n 250.000 mensen. De SEH (locatie Goes) is 

goed georganiseerd en heeft een level-2 traumafunctie met aanwezigheid van SEH-artsen en ANIOS SEH.  

In Adrz zijn een stroke service, epilepsiepoli (met instellen NVS), MS-centrum, Parkinsonpoli (met instellen DBS) 

en geheugenpolikliniek aanwezig. Neurochirurgen van het EMC houden spreekuur en opereren in Adrz. Alle 

belangrijke radiodiagnostische en nucleaire faciliteiten zijn aanwezig. De afdeling klinische neurofysiologie is 

goed uitgerust inclusief polysomnografie, tilting table etc. 

De vakgroep heeft uitstekende contacten met EMC en epilepsiecentrum Kempenhaeghe en heeft een 

affiliatiecontract met het EMC voor de opleiding van coassistenten. De vakgroep vervult consultatieve taken bij 

regionale vestigingen voor (kinder)psychiatrie, (kinder)revalidatie en diverse verpleeghuizen.  

De kinderneuroloog besteedt 0,5 fte aan neurologische aandoeningen bij kinderen, zowel klinisch als poliklinisch, 

waarbij een goede samenwerking is met de kinderartsen en het EMC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. 

 

Wie zoeken wij 

U bent naast neuroloog tevens kinderneuroloog is. Uw toekomstige kinderneurologische taak is minimaal 0,5 fte. 

U participeert actief in onderwijs- en stafactiviteiten. De mogelijkheid tot uitbreiding van de consultatieve 

werkzaamheden wordt onderzocht. Zowel neurologen met ervaring als jonge klaren die binnenkort de opleiding 

afronden worden gevraagd te solliciteren. Onze huidige kinderneuroloog beëindigt zijn loopbaan per 01-02 2024 

en wij zoeken een nieuwe collega per september 2023. 

 

Wat bieden wij 

Een veelzijdig team met enthousiaste collega’s. 

Vaste toetreding tot het CMSB vindt plaats volgens een uniforme inverdienregeling, waarbij het eerste half jaar 

als proeftijd in loondienstverband volgens AMS-regeling. Aansprakelijkheid binnen het CMSB Adrz is collectief 

verzekerd. Overige verzekeringen en pensioenvoorziening dient u zelf te verzorgen.  

 

Meer informatie 

Heeft u interesse in deze functie? Voor meer informatie kunt u terecht bij Esther Korf, vakgroepvoorzitter (of bij 

één van de andere neurologen) via 088 125 4921 of info@neurologie-zeeland.nl.  

 

Sollicitaties 

Uw schriftelijke motivatiebrief met curriculum vitae, kunt u bij voorkeur per e-mail tot 31-01-2023, richten aan:  

Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf ADRZ U.A.  

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

Postbus 15 

4460 AA Goes 

E adrz.cooperatie@adrz.nl  

 

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

 

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