
 

 

 

ANIOS Neurologie Maasstad Ziekenhuis 
 

Zoek jij een uitdagende baan waarin je als basisarts je neurologische kennis en 
vaardigheden verder kunt ontwikkelen en/of ben jij aan het voorsorteren voor een 
opleidingsplek binnen de Neurologie? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Aan de slag als ANIOS Neurologie 

Samen met een gedreven team, ga je aan de slag op een dynamische afdeling waarbij jij 
écht een bijdrage kunt leveren aan onze patiëntenzorg. Je werkt onder supervisie op de 

afdeling Neurologie en de Spoedeisende Hulp. Je krijgt als ANIOS Neurologie de 

mogelijkheid om kennis te maken met de neurologie en neurofysiologie. Onder andere in 
het Duizeligheidscentrum, een van onze gespecialiseerde poliklinieken. Daarnaast bieden 

we ook gespecialiseerde zorg aan patiënten met MS en wegrakingen. 

Als opleidingsziekenhuis hebben wij aandacht voor onderwijs en wetenschap, met een 

uitgebreid onderwijsprogramma waaraan je kunt deelnemen. Op de afdeling Neurologie 

besteden wij ook veel aandacht aan onderwijs en kennisdeling. Zo bespreken we wekelijks 
diverse casussen en ziektebeelden met het hele team. 

Wil je graag eerst meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met een van 

onze neurologen. Dr. Samijn (010) 291 2422 en dr. Westerink (010) 291 1113 staan je graag 

te woord. 
 

Onze afdeling Neurologie 

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis. Binnen de afdeling Neurologie heeft 

iedere neuroloog een eigen aandachtsgebied. Daarnaast zijn er diverse gespecialiseerde 

poliklinieken zoals het Duizeligheidscentrum, de hoofdpijnpolikliniek en het slaap- en 
snurkcentrum. Het team bestaat uit 15 neurologen en ongeveer 6 à 7 arts-assistenten. 

Binnen het team heerst een sfeer van openheid en vertrouwen. Het contact onderling is 

laagdrempelig, waarbij er ook ruimte is voor humor. Daarnaast hebben we ook jaarlijks een 
assistentenborrel waarbij alle (oud) arts-assistenten samenkomen. De vakgroep neurologie 

heeft goede banden met diverse opleidingscentra zoals het Erasmus MC, Tilburg en Den 

Haag. 

 

Khay, ANIOS Neurologie, zegt over de afdeling: ‘’Alle 
specialisten zijn relaxt en je kunt laagdrempelig met ze 
overleggen, hierbij zijn de rest van de collega's (arts-
assistenten, PA'ers en verpleegkundigen) ook allemaal fijn om 
mee samen te werken. Je kunt hier veel leren over de 
neurologie, maar we zien ook veel interne problemen bij de 
neurologie wat je een betere basisarts maakt. Oftewel de 
perfecte eerste baan als ANIOS of als je meer ervaring wilt 
opdoen in de neurologie.” 
 

    Khay, ANIOS Neurologie  

     



 

 

 

 

Wat biedt het Maasstad Ziekenhuis jou? 

✓ Een salaris conform cao Ziekenhuizen (FWG 65). 

✓ Een jaarovereenkomst, met mogelijkheid tot verlenging. 

✓ We vinden een goede werk-privébalans belangrijk, daarom bieden we je de mogelijkheid 
om parttime te werken. 

✓ Veel mogelijkheden voor wetenschappelijke ontwikkeling. 

✓ Diverse onderwijsmomenten. Ontwikkeling is een belangrijk aspect, zo worden er iedere 

week neurologische casussen besproken. 

✓ Een uitstekende voorbereiding op een specialistische vervolgopleiding, met intensieve 
begeleiding. 

✓ Een vakantietoeslag van 8,33% en een eindejaarsuitkering van 8,33%. 

✓ Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen, persoonlijke levensfase uren en   
(reiskosten) vergoedingen zijn volgens cao Ziekenhuizen.  

✓ Het Maasstad Ziekenhuis is gelegen in Rotterdam-Zuid naast station Lombardijen. Het 

ziekenhuis is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.  
 

Wat vraagt het Maasstad Ziekenhuis van jou? 

✓ Je hebt de opleiding tot basisarts afgerond. 

✓ Aantoonbare belangstelling voor de neurologie. 

 
 

Solliciteren 

Wil jij je verdiepen in de neurologie en ben je enthousiast geworden na deze vacature? 
Solliciteer dan direct via onze website 

https://www.werkenbijmaasstadziekenhuis.nl/vacatures/medisch/anios-neurologie/.  
Wil je liever eerst even kennismaken met een van onze neurologen? Dat kan! Neem dan 
contact op met Dr. Samijn (010) 291 2422 of dr. Westerink (010) 291 1113.  

 

https://www.werkenbijmaasstadziekenhuis.nl/vacatures/medisch/anios-neurologie/

