
 

 

Het Nederlands Herseninstituut, een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), voert 

fundamenteel en strategisch hersenonderzoek uit. De Nederlandse Hersenbank (NHB) is een afdeling van het Nederlands 

Herseninstituut en verzamelt via een donorprogramma hersenmateriaal van overleden personen. Het hersenweefsel wordt 

goed gekarakteriseerd en beschikbaar gesteld aan de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap, zowel aan academische 

organisaties als farmaceutische bedrijven. De NHB werkt op non-profit-basis en volgens het principe van open access. De 

NHB bestaat uit een team van 16 medewerkers binnen het Nederlands Herseninstituut en werkt daarnaast nauw samen met 

diverse betrokkenen op andere locaties. De afgelopen jaren is de NHB sterk gegroeid en is de organisatie complexer 

geworden. Deze groei zal naar verwachting doorzetten in de komende jaren. Wegens vertrek van de huidige functionaris 

hebben we een vacature voor een:  

 

Medewerker weefseluitgifte Nederlandse Hersenbank (NHB) 
0.8 – 1.0 fte 

 

Taken: 

 Onderzoekers adviseren over de beschikbaarheid van weefsel samples en effectieve 

werkwijzen voor onderzoek met het weefsel. 

 De beschikbaarheid van weefsel monitoren en goed gematchte weefselselecties voor 
onderzoekers maken m.b.v. de NHB database. 
 

 Als lid van het obductieteam van de NHB obducties van hersendonoren organiseren en hierbij 
artsen en nabestaanden te woord staan. 

 

 Als lid van het obductieteam van de NHB obducties uitvoeren in samenwerking met de 

neuropathologen en sectieassistenten van Amsterdam UMC, locatie VUmc. 

 

 De neuropatholoog assisteren bij het uitsnijden van gefixeerd hersenweefsel. 

 Als lid van de Tissue Advisory Board (TAB) weefselaanvragen bij de NHB evalueren en de 
overige TAB-leden begeleiden bij het evaluatieproces. 

 

 Samenwerken met de medewerkers weefseluitgifte bij het afwikkelen van weefselaanvragen.  
 

 Assisteren bij het administreren en opslaan van weefsel. 
 

 Weefsel uit de opslag verzamelen, klaarmaken voor verzending en de verzending organiseren 
met een koerier. 

 

Functieprofiel: 
1- Je hebt een medische of biologische achtergrond met kennis van humane hersenen, 

hersenfunctie, neuroanatomie en hersenonderzoek. 

2- Je spreekt vloeiend Nederlands en kunt zowel mondeling als schriftelijk goed communiceren 

in het Engels. 

3- Je bent in staat zowel zelfstandig als in een team goed, georganiseerd en met oog voor detail 

te werken. 



4- Je bent in staat nuchter en correct om te gaan met het overlijden van een donor en het 

organiseren en uitvoeren van een obductie. 

5- Je bent in staat flexibel te werken en in te springen op onvoorziene situaties.  

 

Aanstelling: 
Het betreft een dienstverband van één jaar. Bij goed functioneren behoort verlenging en een vast 

dienstverband tot de mogelijkheden. 

 
Arbeidsvoorwaarden: 
Afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring ligt het bruto maandsalaris bij een fulltime 

dienstverband tussen € 2.579 en € 3.445 (salarisschaal 8 CAO Nederlandse Universiteiten), exclusief 

8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Naast de reiskosten ontvang je een fiscale woon-en 

werkverkeer regeling, pensioenvoorziening (70% betaald door de werkgever), flexibele werktijden, 

30 dagen verlof, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en een wekelijkse vrijdagmiddagborrel. 

 
Locatie: 
Amsterdam 

 
Informatie: 
Algemene informatie over het Nederlands Herseninstituut en de NHB is te vinden op 

http://herseninstituut.nl, www.hersenbank.nl en www.brainbank.nl.  

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Michiel Kooreman, technisch 

coördinator van de NHB (020 566 5478, m.kooreman@nin.knaw.nl).  

 
Sollicitaties: 
Je kunt je motivatiebrief, curriculum vitae en eventuele referenties uiterlijk tot 31-07-2019 sturen naar 

Mignon de Goeij (m.de.goeij@nin.knaw.nl). De selectieprocedure start direct en zal doorgaan tot de 

vacature is vervuld.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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