Per 1 december 2020 ontstaat binnen de Vakgroep Neurologie Midden
Brabant van het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg een
vacature voor een:

NEUROLOOGKINDERNEUROLOOG
0,8 - 1,0 fte (mv)
Uw uitdaging
Wij zijn op zoek naar een neuroloog-kinderneuroloog die tevens interesse heeft in het breed
uitoefenen van volwassenen neurologie. Heeft u als neuroloog-kinderneuroloog een duidelijke visie op de kinderneurologie, weet u van aanpakken en vernieuwt en verbetert u graag
actief de zorg? Dan maken wij graag kennis.
De Vakgroep Neurologie Midden Brabant bestaat momenteel uit 15 neurologen die werkzaam
zijn op 3 locaties: ETZ Elisabeth, ETZ Tweesteden en ETZ Waalwijk. Iedere neuroloog oefent
het vak in de breedte uit, daarnaast wordt gewerkt met aandachtsgebieden. Aan de afdelingen neurologie en klinische neurofysiologie is een A-opleiding verbonden.

Uw werkomgeving
Als lid van de vakgroep verleent u deels kinderneurologische zorg en deels neurologische
zorg voor volwassenen in ongeveer gelijke verhouding. De kinderneurologie wordt door collega dr. J.M.F. Niermeijer (neuroloog-kinderneuroloog) in samenwerking met de kinderartsen
van het ETZ beoefend. Aan de polikliniek is een verpleegkundig specialist kinderneurologie
verbonden. De vakgroep heeft een goede samenwerking met de eerste lijn, alsook met het
ons omgevende netwerk zoals o.a. epilepsiecentrum Kempenhaeghe, revalidatiecentrum
Leijpark en het klinisch genetisch centrum van het RadboudUMC. Er zijn multidisciplinaire
spreekuren op het gebied van o.a. neurofibromatose, meervoudige aangeboren afwijkingen
en kinderrevalidatie.
Voor de functie wordt gezocht naar een enthousiaste collega die:

Het ETZ is een topklinisch ziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk
is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de
regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.
Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij
voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemen
we dat. Zo helpen we patiënten om samen met
hun specialist de best passende behandeling
te kiezen, toegespitst op de persoon. Op deze
wijze leveren wij, zowel medewerkers met direct
patiëntencontact als medewerkers die ondersteunende diensten verlenen, onze patiënten zorg die
Buitengewoon is.

• geregistreerd kinderneuroloog is, of de opleiding hiertoe binnen afzienbare tijd voltooit,
• het vakgebied samen met de zittende kinderneuroloog en kinderartsen verder wil
vormgeven,
• collegiaal is ingesteld en goed kan werken in teamverband,
• affiniteit heeft met het opleiden van artsen in opleiding tot neuroloog en tot kinderarts.

Ons aanbod
De vakgroep kent voor toetreding van nieuwe leden een inverdienregeling via het
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met J. Manuputty (medisch manager) of B.P.W.
Jansen (vakgroepvoorzitter), tel 013-2212552. Uw sollicitatiebrief kunt u tot 22 augustus 2020
richten aan heer dr. P.F. Boekkooi, voorzitter van het MSB Midden-Brabant, via e-mail aan
s.demoor@etz.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

