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In het Leids Universitair Medisch Centrum werken we continu aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Wij investeren in
baanbrekend, internationaal onderzoek en werken met de nieuwste apparatuur. Samen met onze artsen, gespecialiseerde
zorgverleners, docenten, wetenschappelijke onderzoekers en ons ondersteunend personeel streven wij naar de hoogste kwaliteit
op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en internationaal onderzoek. En hier hebben wij jou bij nodig!

Neuroloog/Klinisch Neurofysioloog (KNF)
De functie
In het LUMC wordt het grootste deel van de KNF-verrichten uitgevoerd binnen gespecialiseerde zorgpaden van de Neurologie die
vaak een TRF-keurmerk dragen. Deze zorgpaden zijn onder andere neuromusculaire ziekten, bewegingsstoornissen en
paroxysmale aandoeningen. Daarnaast speelt de KNF een belangrijke rol bij de neurochirurgische TRF-zenuwchirurgie en in
toenemende mate bij complexe spinale chirurgie. Als Neuroloog/Klinisch Neurofysioloog bij het LUMC richt je je op de diagnostiek
van een breed scala aan neurologische aandoeningen. Kom jij ons team versterken?
Werken bij het LUMC
De afdeling Neurologie bestaat, naast de klinische neurofysiologie, uit een klinische en een poliklinische sectie. Aandachtsgebieden
van onze afdeling zijn onder andere de paroxysmale cerebrale aandoeningen, waaronder diverse vormen van hoofdpijn, zoals
migraine en clusterhoofdpijn, en syncope. Binnen de groep van aandoeningen van kracht en bewegen richt het onderzoek zich op
neuromusculaire ziekten waaronder myasthenia gravis, Duchenne en Becker spierdystrofie, inclusion body myositis,
facioscapulohumerale spierdystrofie en de bewegingsstoornissen waaronder Huntington en Parkinson. In samenwerking met SEIN
is er aandacht voor onderzoek naar slaap en epilepsie.
Het profiel
Je hebt de opleiding Neurologie afgerond of rondt deze binnenkort af, bij voorkeur met een differentiatie in de klinische
neurofysiologie. Je bent geschoold in de behandeling van bewegingsstoornissen met botuline toxine, of je bent bereid je hierin te
bekwamen. Verder ben je een enthousiaste en empathische collega die over de communicatieve vaardigheden beschikt en jij weet
snel een vertrouwensband op te bouwen met onze diverse patiëntenpopulatie. Je werkt secuur en efficiënt. Daarnaast hechten wij
waarde aan een positief kritische blik. Je heeft aantoonbare affiniteit met KNF, bij voorkeur blijkend uit een afgerond proefschrift,
fellowship of keuzestage op KNF-gebied. Naast affiniteit met de technische aspecten van het vak heb je oog en oor voor de patiënt.
Gezien het academische profiel is sterke affiniteit met wetenschap en opleiding een vereiste. Tot slot ben je bereid om diensten te
draaien in het KNF-dienstrooster.
Ons aanbod
De startdatum van deze functie is 1 juli 2021. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op een vast
dienstverband. Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.371,- bruto per maand bij een
fulltime aanstelling (schaal MS, cao UMC). Je komt te werken in een dienstverband van 0,6 fte. Daarnaast kom je in aanmerking
voor een toelage verzwarende omstandigheden (TVO).
Meer informatie
De uitgebreide vacaturetekst kun je vinden op www.werkenbijhetlumc.nl Daarnaast kun je contact opnemen met Karin van
Brunschot, stafsecretaresse Neurologie, telefoon: 071 526 28 95

