
De medewerkers van Tergooi spelen een belangrijke rol in het realiseren van 

persoonlijke zorg. Ieder van hen laat zien waarvoor wij staan, elke dag weer. We 

hebben oprechte interesse in de patiënten die ons zijn toevertrouwd. Zo maken we 

het verschil. Tergooi zoekt daarom naar medisch talent dat onze visie deelt en 

daarnaar handelt. Want Tergooi zorgt vooruit. 

ANIOS Neurologie 

• 38 uur  

• WO 

 

Functieomschrijving 

Ben je basisarts en heb je interesse in de Neurologie? Ben je ambitieus en op zoek naar een 

uitdagende werkomgeving en leuke collega's? Dan beschikt onze afdeling over alles wat een 

ANIOS (arts niet in opleiding tot specialist) zich maar kan wensen. We zoeken één 

enthousiaste basisarts voor full time werkzaamheden op de klinische afdeling. Als ANIOS 

mag je deelnemen aan het onderwijs dat de AIOS (artsen in opleiding tot specialist) volgen, 

daarnaast stimuleren we wetenschappelijk onderzoek en kunnen we je helpen bij het opzetten 

van eigen onderzoek. Kortom, de ideale omgeving om je eerste ervaringen als arts op te doen 

of na voorafgaande ervaring als basisarts een volgende stap te zetten in de richting van een 

vervolgopleiding. 

 

Wat vragen wij? 

Je bent basisarts en hebt een Big registratie. Eventueel heb je al wat ervaring (eventueel als 

oudste co), maar dat is niet noodzakelijk. 

 

Afdelingsinformatie 

De vakgroep/opleidingsgroep Neurologie werkt op beide locaties van Tergooi. De gehele 

klinische afdeling neurologie is geconcentreerd op locatie Blaricum. Onze afdeling beschikt 

over een speciale unit voor neurologisch functie-onderzoek, een moderne Braincare Unit voor 

trombolyse en speciale poliklinieken voor onder meer Parkinson, MS en rugproblematiek. Je 

werkt bij ons in een team van 8 ANIOS/AIOS neurologie. De afdeling heeft een deelopleiding 

neurologie in de OOR Utrecht. 

 

Wat bieden wij? 

Je wordt aangesteld bij het Medisch Specialistisch Bedrijf Gooi- en Eemland, het met Tergooi 

samenwerkende bedrijf van medisch specialisten. 

 

  



 

De arbeidsvoorwaarden zijn - op enkele uitzonderingen na - conform de CAO Ziekenhuizen. 

We kennen daarbij onder andere: 

• Een eindejaarsuitkering van 8,33% 

• Deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn 

• Een fiscaal vriendelijke reiskostenvergoeding 

Tergooi is goed bereikbaar (zowel per trein, met de bus als met de auto). Je fiets kun je kwijt 

in onze beveiligde en overdekte fietsenstalling. 

Wij bieden een dienstverband van 38 uur met onregelmatige diensten volgens rooster. We 

besteden veel aandacht aan jouw eigen ontwikkeling in de vorm van mentorbegeleiding en 

een persoonlijk opleidingsplan. 

 

Overige informatie en hoe kun je solliciteren? 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de heer dr. J.R. de Kruijk, neuroloog/opleider, 

via jdekruijk@tergooi.nl of met de heer dr. J.J. Claus, waarnemend 

opleider, jclaus@tergooi.nl, of via T 088 753 32 77, of met de dienstdoende neuroloog. 

Dit betreft een doorlopende vacature, wij hebben regelmatig vacature ruimte voor een ANIOS 

Neurologie. 

 

Zodra er vacatureruimte ontstaat kan de opleider contact met je opnemen. Tot die tijd zullen 

jouw gegevens in portefeuille gehouden. 

 

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