Wegens pensionering van zittende collega’s ontstaat per 1 november 2021
respectievelijk per 1 mei 2022 binnen de Vakgroep Neurologie Midden-Brabant
van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg een vacature voor
2 (twee):

NEUROLOOG-KLINISCH
NEUROFYSIOLOGEN;
samen 1,6 - 1,8 FTE (M/V)

Wij zijn op zoek naar twee neuroloog-klinisch neurofysiologen die de KNF in de breedte beheersen, en dit willen combineren met algemene klinische/poliklinische taken.
Een specifieke expertise op het gebied van EEG, polysomnografie, intra-operatieve
monitoring en neuromonitoring op IC strekt tot aanbeveling. Op middellange termijn
(4-6 jaar) komt in onze vakgroep een vacature vrij voor KNF-opleider respectievelijk
waarnemend KNF opleider.
Als lid van de vakgroep verricht u klinisch-neurofysiologische diagnostiek in samenwerking met de KNF-AIOS en de KNF-laboranten. Samen met de andere neurologen
met KNF-taken bent u verantwoordelijk voor de inrichting van de KNF-opleiding.
Daarnaast hebt u klinische en poliklinische taken, waarbij het mogelijk is gespecialiseerde spreekuren te houden met KNF-raakvlakken zoals botulinebehandeling, slaap
en epilepsie. Management en organisatie van de KNF-afdeling vallen onder uw verantwoordelijkheid. U verzorgt periodieke opleidingsbesprekingen met o.a. AIOS, laboranten, neuroloog-kinderneurologen en kinderartsen. Tevens participeert u in de avond-,
nacht-, en weekenddiensten voor de algemene neurologie.

De Vakgroep Neurologie Midden-Brabant bestaat
uit 16 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. Er is een
nauwe samenwerking met aanpalende vakgroepen zoals neurochirurgie en (neuro-)radiologie.
Het ETZ heeft een grote (neuro-) intensive care
en een bovenregionale functie op het gebied van
neurotrauma.

Voor beide functies wordt gezocht naar een enthousiaste collega die:
• geregistreerd neuroloog-klinisch neurofysioloog is, of de opleiding hiertoe binnen
afzienbare tijd voltooit,
• het vakgebied samen met de zittende neurologen-klinisch neurofysiologen verder
wil vormgeven,
• collegiaal is ingesteld en goed kan werken in teamverband,
• ambitie heeft op termijn de opleider c.q. waarnemend opleider klinische
neurofysiologie te worden.
• tevens bereid is in de breedte klinische en poliklinische taken te vervullen.
De vakgroep kent voor toetreding van nieuwe leden een inverdienregeling via het
Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Midden-Brabant.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. J. Manuputty (medisch
manager) of B.P.W. Jansen (vakgroepvoorzitter), tel 013-2212552. Uw sollicitatiebrief
kunt u tot 20 maart 2021 richten aan dr. P.F. Boekkooi, voorzitter van het MSB MiddenBrabant, via e-mail aan s.demoor@etz.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

