Vacature neuroloog Kliniek Lange VoorhouT – Rijswijk, Zuid-Holland
KLINIEK Lange VoorhouT zoekt een gedreven neuroloog die ons multidisciplinair team kan
versterken. De sectie neurologie bestaat op dit moment uit M. Liedorp en wil graag uitbreiden. De
neuroloog werkt nauw samen met de overige specialisten (MSK-arts, neurologen, orthopeden,
paramedici), geeft direct leiding aan de paramedici en is eindverantwoordelijk voor een helder
geformuleerde vraagstelling (intake en anamnese) en diagnose, het initiëren en superviseren van de
behandeling, dossiervorming en alle daarbij behorende medisch inhoudelijke beslissingen:
conservatieve therapie, medicamenteuze therapie, advisering m.b.t. eventuele chirurgische
interventie door een van onze ketenpartners en postoperatieve revalidatie / re-integratie.
Bent u:
• Geïnteresseerd in optimale rugzorg?
• Minimaal 2 dagen per week beschikbaar?
• Een multidisciplinair denkend en handelend medisch specialist?
Dan bent u bij Kliniek Lange VoorhouT bij het juiste adres. Salariëring volgens de huidige
Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) en afhankelijk van kennis en ervaring.
Heeft u interesse, schrijft u dan een brief met CV naar robertboelen@klinieklangevoorhout.nl. U kunt
uw brief richten aan Robert Boelen. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Maarten Liedorp,
neuroloog (06-51045005), of Robert Boelen, arts (06-22645555).
KLINIEK Lange VoorhouT is al meer dan 30 jaar dé gespecialiseerde focus kliniek van Nederland gericht op
totale rug-zorg. Cliënten kunnen bij de kliniek terecht voor diagnose, behandeling, advies en revalidatie. De
kliniek hanteert daarbij een multidisciplinair benadering en beschikt over artsen met de volgende medische
specialisaties:
• Neurologie
• Neurochirurgie
• Orthopedie
• Anesthesiologie
De kliniek werkt nauw samen met wervelkolomchirurgie gespecialiseerde ketenpartners, zoals OLVG, St.
Maartenskliniek en Mediapark Klinik (Keulen).
Wat Kliniek Lange VoorhouT bijzonder maakt is dat de kliniek zowel de medische indicatiestelling en
behandeling, als het realiseren van een “change of mind set” van de patiënt centraal stelt in het diagnose- en
behandelproces; gericht op regie nemen over eigen leefstijl, leefomgeving en participatie door de patiënt.
De kliniek heeft 23 medewerkers aan zich verbonden, waaronder 10 medisch specialisten.
Meer informatie vindt u op: www.klinieklangevoorhout.nl

