
 

Leuke bijbaan voor student geneeskunde bij de Nederlandse Hersenbank! Heb jij een lange wachttijd tot 
co-schappen, een pauze van je studie of ben je in de gelegenheid om deze bijbaan te combineren met je 
studie?  

Wij zoeken een nieuwe medisch samenvatter 

Gelden de volgende zaken voor jou:  

- Ben je geïnteresseerd in de hersenen, en de vakgebieden Neurologie en Psychiatrie?  
- Minimaal 8 uur per week beschikbaar? 
- Gedurende een periode van in ieder geval 1 jaar beschikbaar? 
- Iemand die niet schrikt van een berg medische informatie, zich erin kan vastbijten om de 

relevante informatie eruit te halen? 
- Wil jij meedenken over onze data, hoe we die het beste kunnen indelen, categoriseren, om 

optimaal op te slaan om te kunnen gebruiken voor uitgifte en onderzoek met hersenweefsel? 

Wij bieden 

- Flexibele werktijden, op basis van een 0-uren contract. 
- Werkplek op locatie (IWO-gebouw achter locatie AMC van het Amsterdam UMC), maar ook 

mogelijkheid om vanuit huis te werken. 
- Interessante werkomgeving in het hart van het Nederlands Herseninstituut. 
- Waardevolle ervaring om kennis op te doen en bekend te raken met medische terminologie,  

met name als het gaat over neurologische ziektebeelden, maar ook psychiatrie, MS, en 
algemene medische terminologie. 

- Snijvlak van medische en wetenschappelijke omgeving. 

Wie zijn wij 
 
De Nederlandse Hersenbank (NHB) is een afdeling van het Nederlands Herseninstituut. Via een 
donorprogramma verzamelt de NHB hersenweefsel van overleden personen. Er wordt hersenweefsel 
van donoren met diverse hersenaandoeningen maar ook van neurologisch gezonde donoren verzameld. 
Het hersenweefsel wordt voorzien van klinisch en neuropathologisch goed gedocumenteerde gegevens 
en beschikbaar gesteld aan wetenschappers over de hele wereld. De NHB bestaat uit een team van 14 
enthousiaste medewerkers. 
 
Wat ga je doen 
 
Na overlijden van een hersendonor, vragen wij bij de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en/of 
medisch specialisten die bij ons bekend zijn de medische gegevens op (hier vragen wij toestemming voor 
bij registratie). Zodra alles toegestuurd is, is de medisch samenvatter verantwoordelijk voor het maken 
van een samenvatting van deze medische informatie in het Engels, en het verwerken van alle relevante 
informatie in onze database. Deze samenvattingen zijn belangrijk voor de pathologen die uiteindelijk de 
neuropathologische diagnose stellen. Ook zijn de klinische samenvattingen beschikbaar voor 
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onderzoekers die hersenweefsel aanvragen. Regelmatig is er overleg met het team medisch 
samenvatters om onze werkwijze continu te blijven verbeteren.   

Verder zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe database, waar we op een meer 
gestructureerde wijze de diagnoses, klinische symptomen, intoxicaties etc. willen gaan vastleggen.  

Ondersteunende taken voor dit project zou ook tot je takenpakket kunnen behoren.   

Wat we verwachten 

-  Kennis van medische terminologie. 
- Kennis van neurologie, psychiatrie is een pre (het heeft de voorkeur dat je al onderwijs in de vakken                                               
 gehad hebt tijdens de studie). 
- Nauwkeurig en systematisch te werk kunnen gaan. 
- Goed hoofd- en bijzaken kunne onderscheiden. 
- Goede kennis van de Engelse taal ivm het naar het Engels vertalen van de medische informatie. 
- Beschikbaarheid van minimaal een jaar, bij voorkeur gemiddeld 8-16 uur per week, flexibel in te 
delen gedurende de week. 

Salaris 

Salaris volgens schaal 7 cao Nederlandse Universiteiten exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% 
eindejaarsuitkering. 

Geïnteresseerd? 

Meer informatie over De Nederlandse Hersenbank is te vinden op www.hersenbank.nl  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Minke Groot, Coördinator 
Medische gegevens NHB via tel. nummer 020-5665478 (aanwezig op woe en vrij)  

U kunt u sollicitatiebrief en CV t/m 14 november 2021 sturen naar m.groot@nin.knaw.nl 

We kijken uit naar je reactie! 
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