
Vacature neuroloog DC Klinieken  

locatie Alkmaar  
(0.2-0.4 fte; Salariëring op basis van AMS of aanstelling als ZZP-er) 

 

DC klinieken is een landelijke keten van Zelfstandige Behandelcentra. Door meer dan 600 

zorgprofessionals wordt, verspreid over 15 locaties, laagcomplexe zorg aangeboden. 

Momenteel is DC klinieken de grootste landelijke onafhankelijke aanbieder van pijnzorg. Snelle en 

persoonlijke aandacht voor de patiënt in een veilige en vriendelijke omgeving is waar DC klinieken 

voor staat.  

  

Neurologie binnen DC klinieken is ondergebracht bij het Focusgebied Pijnzorg. Wij bieden laag 

complexe, planbare zorg die bij uitstek in de setting van een ZBC kan worden uitgevoerd en die 

complementair is aan de pijnzorg. Binnen de neurologie is gekozen voor drie aandachtsgebieden; CTS, 

radiculair syndroom en hoofdpijn/migraine. 

Bij DC klinieken werken 8 neurologen ofwel in loondienst of als ZZP-er, maar ook zijn er 

samenwerkingsovereenkomsten met maatschappen/ziekenhuizen. 

 

Verschillende van onze locaties (o.a. Lairesse, Alkmaar en Almere) zijn aangesloten bij de VNHC 

(Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra) en geregistreerd als CM expertise centrum. In 

samenwerking met de anesthesiologen-pijnspecialisten, met wie de lijntjes kort zijn, behandelen we 

complexe pijn-patiënten. Er is een maandelijks multidisciplinair overleg (MDO), waarbij in ieder geval 

een pijnarts, pijnverpleegkundige/consulent, fysiotherapeut en psycholoog aanwezig zijn. 

Ook is er een maandelijks overleg (digitaal) tussen de hoofdpijnneurologen van diverse locaties over 

complexe patiënten. 

Beeldvorming en pijnbestrijding zijn bij DC klinieken snel mogelijk. Dit zorgt, in combinatie met 

persoonlijke aandacht, voor veelal tevreden patiënten.  

 

Als neuroloog bij DC klinieken ben je een belangrijke spil in het multidisciplinaire pijnteam en vind je 

het leuk om te werken met acute en chronische pijn-patiënten. Je hebt (hoofd)pijn als 

aandachtsgebied of de ambitie om je hierin verder te specialiseren.  

Goede communicatieve vaardigheden, empathie en collegialiteit zijn vanzelfsprekend. 

Je hebt doorzettingsvermogen, bent een teamspeler, en vindt het leuk om mee te werken aan het 

uitbouwen van hoogkwalitatieve neurologische zorg buiten het ziekenhuis en een goed netwerk hier 

omheen.  

Je spreekuur, werkdagen en tijden deel je zelf in, in overleg met de locatie. Gedeeltelijk werken vanuit 

huis is mogelijk. 

 

Belangstelling of vragen? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de focusmanager van de neurologie en pijnzorg 

Inge Limburg ilimburg@dcklinieken.nl of +31880220977 of loop een keer een dagdeel mee op locatie. 
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