Kinderneuroloog en chef de Clinique Kinderneurologie
Op korte termijn ontstaan binnen de Vakgroep Neurologie van het HagaZiekenhuis/ Juliana
Kinderziekenhuis twee vacatures:
Kinderneuroloog (1,0 FTE, vaste aanstelling) en chef de Clinique Kinderneurologie (1,0 FTE) voor de
duur van 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

De werkzaamheden
Iedere (kinder)neuroloog oefent het vak in de volle breedte uit en heeft daarnaast éen of meerdere
aandachtsgebieden. De kinderneurologie wordt uitgeoefend in het Juliana Kinderziekenhuis, de
diensten van kinderneurologie en volwassen neurologie worden gezamenlijk uitgevoerd. Aan de
afdelingen Neurologie en Klinische neurofysiologie is een A-opleiding verbonden. Naast de AIOS
Neurologie zijn er AIOS Kindergeneeskunde werkzaam op de kinderneurologie in het kader van een
verdiepingsstage.
De vakgroep
De Vakgroep Neurologie en de Vakgroep Kinderneurologie worden samengevoegd en bestaan dan uit
negen volwassen-neurologen, twee kinderneurologen en twee klinisch neurofysiologen. Tevens is er
parttime een neuro-oncoloog vanuit het Erasmus MC Kanker Instituut Daniel den Hoed aanwezig. Er
ontstaat ruimte voor twee kinderneurologen.
Uw werkkring
Het HagaZiekenhuis biedt topklinische, topreferente en basiszorg aan inwoners van Den Haag en
omstreken, een verzorgingsgebied van bijna 300.000 inwoners.
Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. We staan voor zorgzaamheid, innovatie en
samenwerking. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op
medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren. In ons ziekenhuis
werken ruim 3.500 medewerkers, waarvan 1.500 verpleegkundigen en ruim 320 medisch specialisten.
Het HagaZiekenhuis is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 25 specialismen. We leiden
continu toekomstige artsen en verpleegkundigen op.
Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis. Als lid van de Vakgroep
Neurologie verleent u kinderneurologische zorg in de volle breedte in samenwerking met vakgroep
Kindergeneeskunde (23 kinderartsen) van het Juliana Kinderziekenhuis. Alle kinderspecialistische
zorg is aanwezig in het Juliana Kinderziekenhuis.
We werken samen met de intensive care voor kinderen en NICU van het LUMC en Erasmus MC.

Uw profiel

Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s, die geregistreerd kinderneuroloog zijn of de opleiding
hiertoe binnen afzienbare tijd voltooien. U bent collegiaal ingesteld en kunt goed werken in
teamverband, en wilt het vakgebied verder vormgeven.
Wij vinden het belangrijk dat u enthousiast bent voor het geven van onderwijs en zich actief inzet voor
de opleiding Neurologie. Bovendien heeft u aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk
onderzoek. U bent bereid mee te doen in het dienstenrooster van de Vakgroep Neurologie voor
kinder- en volwassenneurologie. Tevens wordt u geacht deel te nemen aan de strandlunches met de
opleidingsgroep, arts- en co-assistenten, die geregeld in de zomer op het nabij gelegen strand
plaatsvinden.
Over het MSC Haga U.A.

Het MSC Haga U.A. is een coöperatief die de vrijgevestigd medisch specialisten in het
HagaZiekenhuis samenbrengt in één bedrijf. De leden van de coöperatie garanderen samen met de
collega’s in loondienst en alle andere zorgprofessionals van het HagaZiekenhuis toegankelijke, veilige
en hoogwaardige basis-, specialistische-, en topklinische patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en
wetenschap. Het MSC Haga U.A. biedt een ondernemend en stimuleren werkklimaat, waar
samenwerking, opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende
professionals krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Arbeidsvoorwaarden
Kinderneuroloog (1,0 FTE)
De vakgroepleden van de afdeling Neurologie zijn lid van het Medisch Specialisten Cooperatief Haga
U.A. (MSC Haga U.A.). Deze vacature valt voor onder het MSC Haga.
Chef de Clinique Kinderneurologie (1,0 FTE)
Op basis van opleiding en werkervaring wordt u ingeschaald conform Arbeidsvoorwaarden Medisch
Specialisten (AMS).

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen, via (070) 210 3819, met:
 R. Zutt (vakgroepvoorzitter)
 B. Mook (medisch manager)
 L. Sie (kinderneuroloog)
Wij ontvangen uw sollicitatie graag, via deze link, vóór dinsdag 15 september 2020. U kunt uw
sollicitatie richten aan R. Zutt.

Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en
selectiebureaus.

