
ANIOS / arts-assistent Neurologie 

Omdat jij begrijpt dat je werken in de zorg altijd samen doet.  

Per direct is in Franciscus Gasthuis (Rotterdam) binnen de afdeling Neurologie een vacature 

voor de functie van ANIOS (arts-assistent) voor 38 uur per week. 

De functie 
De Vakgroep Neurologie Franciscus heeft 13 neurologen. De vakgroep heeft kwaliteit, 

patiëntgerichtheid, vrije artsenkeuze en plezier in het werk hoog in het vaandel staan. De 

missie van de vakgroep is: 'Het verlenen van een breed aanbod van kwalitatief hoogwaardige 

neurologische zorg door opleidingsgerichte, patiëntvriendelijke en innovatieve neurologen in 

de regio Rijnmond Noord'. 

De werkzaamheden (welke alle worden ingevoerd in het EPD) bestaan uit kliniek, polikliniek, 

consulten in huis en op de SEH. Dit alles gebeurt onder supervisie van de neuroloog. Bij de 

functie behoren aanwezigheidsdiensten. De functie van ANIOS Neurologie wordt gezien als 

een goede voorbereiding op een verdere specialisatie. 

De neurologen van Franciscus Gasthuis, Rotterdam, hebben een erkenning voor een 

deelopleiding. De vakgroep begeleidt 8 arts-assistenten waaronder 1 AIOS uit het Erasmus 

MC. De ANIOS en de AIOS verrichten dezelfde werkzaamheden. Er is veel aandacht voor 

onderwijs (wekelijks patiëntendemonstratie, 2 keer per week radiologiebespreking, wekelijkse 

bespreking "bijzondere casus", wekelijks boekbespreking). 

Wij vragen 
Je bent een enthousiaste, stressbestendige en professionele basisarts met BIG-registratie (of 

behaalt deze binnenkort). Ambities op neurologisch gebied zijn geen must. Je bent een echte 

'teamplayer' maar kunt ook uitstekend zelfstandig werken. Daarnaast beschik je over een 

collegiale en leergierige houding en goede communicatieve vaardigheden. Tot slot ben je 

bereid om op wisselende tijden en dagen te werken. 

Wij bieden 
Wij begrijpen dat niet alleen onze patiënten maar ook onze collega's het beste verdienen. 

Naast arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen en inschaling in FWG 65  max. 

€ 5.154,-, bieden wij je daarom onder andere: 

• een uitdagende baan in een top(klinisch) ziekenhuis; 

• een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, met uitzicht op verlenging; 

• een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. bedrijfsfitness en fietsregeling; 

• (bij)scholing en ruimte voor ontwikkeling; 

• een fijn team met hoge teamspirit. 

Meer informatie & solliciteren 
Voor inhoudelijke informatie over de functie kan contact worden opgenomen met dr. S.L.M. 

Bakker, neuroloog-opleider, e-mail: s.bakker@franciscus.nl of dr. T. den Heijer, 

plaatsvervangend opleider, e-mail: t.denheijer@franciscus.nl (telefoonnummer 010-4616142). 


