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ANIOS neurologie 
 

Locatie Utrecht - Neurologie 
 
 
De vakgroep neurologie bestaat uit acht neurologen en verricht werkzaamheden op de 

locaties Utrecht, Zeist en Doorn. Er zijn tevens zes ANIOS neurologie werkzaam voor 

spoedeisende zorg, afdelingszorg en consulten op locatie Utrecht. De werkomgeving 

wordt, mede door de korte lijnen en goede sfeer, als prettig ervaren. De kliniekneuroloog 

is fulltime beschikbaar voor supervisie van arts-assistenten en semi-artsen. Er zijn 

wekelijkse onderwijsmomenten. Locatie Utrecht is goed bereikbaar met openbaar 

vervoer, fiets en auto. We hebben regelmatig een vacature voor een nieuwe collega.  

 
Wij vragen 

Voor deze functie zoeken wij kandidaten die in het bezit zijn van het basisarts diploma of 

dit binnenkort ontvangen; klinische ervaring strekt tot aanbeveling maar is geen vereiste 

om op deze vacature te kunnen reageren. Verder is uiteraard een collegiale houding en 

interesse in het vak gewenst.  

 

Wij bieden 

Aanstelling vindt plaats voor een periode van 6-18 maanden met een opzegtermijn van 2 

maanden. De arbeidsduur is gemiddeld 38 uur per week. De salariëring is afhankelijk van 

ervaring en conform de CAO Ziekenhuizen, zoals een eindejaarsuitkering van 8,33% en 

opname in het pensioenfonds PFZW. Het Diakonessenhuis kent verder een 

meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 

 

Overige informatie 

Informatie over de duur, aanstelling, werktijden etc. is te verkrijgen bij neurologen A.J.E. 

Waalkens. 088-2506993 en W. Voet, tel. 088-2509295. De arts- assistenten zijn 

bereikbaar op tel. 088-2506718. Sollicitatiebrief en CV bij voorkeur per e-mail aan 

awaalkens@diakhuis.nl. 

 
Over het MSBD 

Het MSBD is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het Diakonessenhuis samenbrengt in 

één bedrijf. Het MSBD telt 150 leden die gezamenlijk garant staan voor kwalitatief hoogwaardige zorg. Het is 

onze ambitie om uit te groeien tot een toonaangevend bedrijf voor medisch specialistische zorg in de regio. Om 

dit te bereiken bieden wij een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar samenwerking, opleiding en 

persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende professionals krijgen dan ook alle ruimte om te 

komen met initiatieven om zich verder te ontwikkelen en ambities waar te maken.   www.msbd.nl  

 

Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn 

Het Diakonessenhuis, opgericht in 1844, is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis op drie locaties in de regio 

Utrecht. Ruim 2400 medewerkers, onder wie 194 medisch specialisten, zetten zich dagelijks in om patiënten ‘de 
beste zorg dichtbij’ te bieden. Kwalitatief hoogwaardige, veilige, tijdige en persoonlijke zorg in een prettige 

omgeving staan voorop. Het Diakonessenhuis ontvangt jaarlijks erkenningen van diverse onafhankelijke 

instanties waaronder patiëntenorganisaties. Het Diakonessenhuis is een erkend opleidingsziekenhuis en verricht 

diverse (wetenschappelijke) onderzoeken. Jaarlijks bezoeken zo’n 380.000 mensen de poliklinieken, worden 

ongeveer 24.000 patiënten voor meerdere dagen opgenomen en vinden er ongeveer 23.000 dagbehandelingen 

plaats. Meer informatie: www.diakonessenhuis.nl 
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