
 
ANIOS Neurologie/Neurochirurgie  

Parttime / Fulltime 

 

 

Word jij onze nieuwe ANIOS Neurologie / Neurochirurgie? 

Ben jij als basisarts op zoek naar een ziekenhuis met een open cultuur waar je samen 
met alle collega’s de ruimte krijgt om de beste zorg te verlenen? De afdeling 
Neurologie/Neurochirurgie is een veelzijdige werkplek waar je je kunt voorbereiden op 
een carrière als arts in opleiding tot specialist in een ziekenhuis!  
 
Samen bouwen wij aan een werkomgeving waarin jij je verder kunt ontwikkelen in jouw 
vak en mee kunt helpen aan onze ambitie: oprechte aandacht voor zorg op de beste plek 

in de regio. 

 

Wat ga je doen? 

 

Als ANIOS op de afdeling Neurologie/Neurochirurgie verleen jij zorg aan de opgenomen 
patiënten. Ook vang je patiënten op de afdeling spoedeisende hulp op en verricht je 
consulten op andere afdelingen zoals de IC, Cardiologie en Interne. Ad hoc zijn er ook 
poliklinische werkzaamheden mogelijk, denk aan het zien van een spoedpatiënten.  
Alrijne is een ziekenhuis waar we continu werken aan het optimaliseren van 
werkprocessen en protocollen voor de allerbeste patiëntenzorg. Hier ga jij ook mee aan 
de slag. Je krijgt bij ons de ruimte om ideeën in te brengen, vragen te stellen en het 
allerbelangrijkste: leren.  

De functie is zowel parttime (28/33 uur) als fulltime (38 uur) beschikbaar. 

Wij werken in blokken van 8 weken. Daarin bevindt zich altijd een dienstblok van 5  

nachten (ma-vrij), 5 avonden (ma-vrij), 2 nachten (za-zon) en 1 compensatie week  

(je werkt dan niet). In de overige 5 weken werk je 5, 4 of 3 dagen. 

 

Hoe ziet jouw nieuwe werkomgeving eruit?  

De vakgroep Neurologie bestaat uit 13 neurologen. Alle neurologen hebben een eigen 
aandachtsgebied zoals neuro vasculair, hoofdpijn, bewegingsstoornissen, neuro-infecties, 
slaapstoornissen, geheugenstoornissen en MS. We hebben een groot MS-expertise 
centrum en meerdere gespecialiseerde poli’s. De klinische afdeling Neurologie-
Neurochirurgie heeft 30 bedden inclusief een Stroke Unit.  

Samen met de neurologen, neurochirurgen, artsen, coassistenten, pa’s, 
verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers, vormen we de afdeling 
Neurologie/Neurochirurgie. Er heerst een plezierige werksfeer, waarbij laagdrempelig 
overleg met de supervisoren vanzelfsprekend is. In totaal werken er bij ons 9 arts 
assistenten neurologie, waaronder 1 aios uit het LUMC. Op de afdeling vindt uitstekend 
teamwerk plaats en nieuwe arts assistenten voelen zich bij ons snel thuis. 

Je komt terecht in een inspirerende werkomgeving waarbij we streven naar innovatie 
met nieuwe medische technieken. Er is veel aandacht voor onderwijs. We werken hierbij 



samen met het LUMC en andere ziekenhuizen van de OOR. Onze neurologen zijn altijd 
bereid om hun kennis op jou over te brengen en zijn open in de supervisie. We verrichten 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de ziekte Parkinson en MS.  
 
Kortom; je komt te werken op een afdeling waar je veel ervaring kan op doen onder 
supervisie van neurologen die graag hun kennis met je delen. 

 

Pas jij bij ons? 

 Je bent gediplomeerd basisarts. (BIG geregistreerd) 
 

Je hebt het vermogen om het werk je snel eigen te maken en wilt veel leren. Je staat 
voor verantwoorde en goed georganiseerde patiëntenzorg. Je bent een sterke 
persoonlijkheid en kan met iedereen wel overweg: je bent patiëntgericht, communicatief 
vaardig en een fijne collega om mee samen te werken  

Voorafgaand aan indiensttreding kun je een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
overleggen. 

 

Wat hebben wij jou te bieden? 

Bij Alrijne zorgen we goed voor mensen; patiënt, bewoner en medewerker. Jouw 
toekomst staat bij ons centraal. Je mag rekenen op een uitstekend pakket 
arbeidsvoorwaarden waaronder: 

 Een salaris van minimaal €3.850,- en maximaal €5.801,- op fulltime basis FWG-
schaal 65 CAO Ziekenhuizen.  

 Een dienstverband voor de periode van één jaar met mogelijkheden om je intern 
verder te oriënteren. 

 Een vakantietoeslag van 8,33% en eindejaarsuitkering van 8,33%. 
 Een werkplek in Leiderdorp bij ons centraal gelegen ziekenhuis met goede 

parkeergelegenheid.  
 Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen, persoonlijk levensfase budget 

en (reiskosten)vergoedingen zijn conform cao ziekenhuizen. 
 Een speciale fiscale regeling, waardoor je korting krijgt op diverse producten als een 

fiets, smartphone of bijvoorbeeld een Bol.com of Coolblue bon. 
 

Deze baan is een prima opstap voor de opleiding tot neuroloog, maar ook voor 
bijvoorbeeld huisartsen, revalidatieartsen, geriaters, psychiaters en specialisten 
ouderengeneeskunde in spe valt er bij ons veel te leren.  

 

Vragen en meer informatie.  

 

Deel jij onze ambitie en wil je meer informatie over deze functie? Wij zien je sollicitatie 
graag tegemoet! Je bent uiteraard ook welkom om eerst een dagdeel mee te lopen.  

Heb je vragen? Neuroloog Anne van der Plas en teamleider Louise Crama beantwoorden 
jouw vragen graag. Neem contact op met Anne via 071 - 582 80 56 / 
aavanderplas@alrijne.nl of met Louise via 06-24263664 / lsccrama@alrijne.nl.  


