
Arts assistent Neurologie (ANIOS)/ traineeship 

beschouwende zorg 
 

 

Ben jij (bijna) afgestudeerd als basisarts en wil je werken in een Topklinisch 

ziekenhuis (STZ), waar we investeren in de nieuwste ontwikkelingen en in jou? Wil 

jij je verder verdiepen in de Neurologie? Dan zoeken wij jou!  

Ook als je interesse hebt in meerdere specialismen, in voorbereiding op een 

andere specialisatie of opleiding, ben je van harte welkom! Wij bieden je dan een 

maatwerk traineeship waarbij je start op neurologie en daarna gefaseerd 

werkzaam bent bij meerdere specialismen. Dit kan een goede opstap zijn voor 

bijvoorbeeld de opleiding tot revalidatiearts of huisarts. 

 

Afdeling 

Als arts assistent kom je ons enthousiaste neurologische team versterken. Je werkt 

onder andere met negen neurologen, meerdere arts-assistenten en verpleegkundig 

specialisten. De vakgroep omvat een team waarbinnen alle neurologische 

subspecialisaties zijn vertegenwoordigd, ook de kinderneurologie en sportneurologie. 

Tevens heeft de vakgroep twee 

tertiaire expertise centra met 

landelijke adherentie: het 

Apeldoorns Duizeligheidscentrum 

en het Lyme Centrum Apeldoorn. 

Wij zijn zeer verheugd met het feit 

dat we per 1 april 2020 erkenning 

hebben gekregen van de RGS 

voor een opleidingsstage neuro-

otologie (Apeldoorns 

Duizeligheidscentrum) en 

algemene neurologie. Voor jou als 

ANIOS betekent dit dat we je extra onderwijs kunnen bieden. Vooral interessant als je 

neuroloog wilt worden. 



Gelre ziekenhuizen is met 3.300 

medewerkers, 220 medisch 

specialisten, 300 vrijwilligers en een 

verzorgingsgebied van ruim 280.000 

inwoners één van de grotere 

ziekenhuizen in Nederland. Als 

topklinisch ziekenhuis (STZ) streven 

wij voortdurend naar verbetering en 

innovatie. Gelre ziekenhuizen werkt 

nauw samen met het UMC Utrecht op 

het gebied van onderwijs en besteedt 

veel tijd en aandacht aan 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden worden verricht op de afdeling neurologie, op de polikliniek en op 

de spoedeisende hulp en in de dienst. Tevens worden er consulten op andere 

verpleegafdelingen verricht. Je ontvangt begeleiding op maat in de vorm van coaching 

en scholing. Na een inwerkperiode, werk je onder directe supervisie van de betreffende 

medisch specialisten.  

 

 

Functie eisen 

Jij neemt het voortouw, bent kritisch en enthousiast. Bovendien ben je in staat om goed 

samen te werken met collega's uit verschillende disciplines. 

 

Ons aanbod. 

Wij bieden: 

• Een 1 tot 2 jarig contract van 38 uur. Een goed salaris (FWG 65), conform cao 

ziekenhuizen, afhankelijk van opleiding en ervaring.  

• Meerdere onderwijsmomenten per week.  

• Indien gewenst een   maatwerk “traineeship”, waarbij je gedurende je 

contractperiode werkzaam bent voor verschillende specialismen. Je werkt dan 

een aaneengesloten periode voor een bepaald specialisme (neurologie, interne 

geneeskunde, longgeneeskunde, cardiologie, geriatrie). 

• Daarnaast bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals een ruime 

vakantieregeling, een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van 8,33%, 

premiekorting op je verzekeringen en een fiscaal aantrekkelijke 



meerkeuzesysteem waarmee je spaart voor bijvoorbeeld een fiets, een 

tablet/smartphone of je sportschoolabonnement. 

• Een aantrekkelijke  reiskostenvergoeding en parkeerregeling op basis van je 

woon-werkafstand. Je kan sparen voor een cadeaubon als je op de fiets komt. 

• Apeldoorn is zeer centraal gelegen en uitstekend bereikbaar via de A1, A50 en 

per openbaar vervoer. 

 

Meer informatie 

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met dr. Elisabeth Cats of 

Else Burgers, neurologen, via e.cats@gelre.nl of e.burgers@gelre.nl.  

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk en mail naar e.cats@gelre.nl 

Bij voldoende reacties sluiten wij de vacature. 

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