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Neuro-Interventieradioloog m/v, Leiden
De functie
Wij zoeken een enthousiaste en ervaren neuro-interventieradioloog, die de volledige breedte van het
aandachtsgebied beheerst. Inhoudelijk betreft het een uitdagende functie. Als neuro-interventieradioloog ligt uw
primaire focus op de neurovasculaire procedures, waarbij zowel de behandeling van hemorragische- als
ischemische-CVA centraal staan. Daarnaast beschikt u over de benodigde expertise op het gebied van de
neuroradiologie. U maakt deel uit van een jong, flexibel en dynamische team met een enorme drive om een
bijdrage te leveren aan patiëntbehandeling, onderwijs en onderzoek. Het LUMC heeft daarnaast een zeer actieve
neurovasculaire onderzoeksgroep, waar u ook deel van uitmaakt. U krijgt de mogelijkheid om uw eigen
onderzoekslijn op te starten. Hierbij kunt u gebruikmaken van bestaande specifieke expertises, zoals aanwezig in
het G.J. Gorter Centrum for high field MRI van de afdeling Radiologie en het LUMC-profileringsgebied
Biomedical Imaging. Er bestaat reeds een nauwe samenwerking tussen de neuro-interventieradiologen van het
LUMC en het Haaglanden Medisch Centrum (HMC+). Het LUMC en het HMC+ hebben de intentie om op korte
termijn een universitair neurovasculair centrum op te richten. U heeft als standplaats de afdeling Radiologie van
het LUMC, maar u zal ook werkzaam zijn op de afdeling Radiologie van het HMC+.

Het profiel
U bent een flexibele en gedreven teamspeler die:
•

reeds werkzaam is als neuro interventieradioloog;

•

de cross-sectionele neuroradiologie in brede zin beheerst;

•

zeer goede communicatieve eigenschappen bezit;

•

een positieve en constructieve instelling heeft;

•

belangstelling heeft voor wetenschappelijk onderzoek;

•

een goed vermogen heeft tot samenwerken.

Het aanbod
U werkt in een dienstverband van 40-48 uur per week. Bent u een nieuwe medewerker, dan krijgt u in eerste
instantie een aanstelling voor één jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van uw
opleiding en ervaring en conform CAO UMC, schaal UMS.

Werken bij het LUMC
Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door internationaal
vooraanstaand onderzoek. We werken daarbij patiëntveilig en gastvrij. Om dit te realiseren zijn artsen,
gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel en wetenschappelijke onderzoekers nodig. De
afdeling Radiologie herbergt de klinische disciplines Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Deze disciplines zijn
volledig geïntegreerd binnen de afdeling. De klinische activiteiten van de afdeling zijn ondergebracht in
orgaangerichte secties en omvatten diagnostiek en interventies. Onderzoek is een belangrijke focus, onder meer
op het gebied van MRI-technieken, molecular imaging en beeldanalyse.

Meer informatie
De uitgebreide vacaturetekst kunt u vinden op www.lumc.nl/vacatures. Daarnaast kunt u contact opnemen met
dr. Marianne van Walderveen, interventie neuroradioloog, Radiologie, telefoon 071 526 4376. U kunt ook contact
opnemen met Pauline de Kort, stafsecretaresse, Radiologie, telefoon 071 5262052. Voor deze functie zullen wij
referenties opvragen.

Solliciteren
Wilt u solliciteren, vul dan uiterlijk 25 maart 2018 ons sollicitatieformulier in. U kunt ook direct solliciteren via
www.lumc.nl/vacatures.

