
 
  
 

 
 
 
 
 
De maatschap Medisch Specialisten Noord West (MSNW) levert topklinische zorg aan de 
Noordwest Ziekenhuisgroep. MSNW streeft naar optimale kwaliteit van zorg, voor de patiënt in 
het bijzonder en de gezondheidszorg in het algemeen.  Dit doet MSNW door sterk in te zetten 
op innovatie en de ontwikkeling van nieuwe patiëntgerichte diensten.   
 
De organisatorische eenheid Maag-, Darm-, Leverziekten (OE MDL) zoekt een enthousiaste 
 

 
MDL arts (0.8 – 1.0 fte) 

Tijdelijk dienstverband voor 1 jaar 
 
 
 
De vakgroep MDL van Noordwest Ziekenhuisgroep bestaat uit 14 enthousiaste MDL artsen. Wij 
worden versterkt door ca. 12 arts assistenten (AIOS en ANIOS), 4 verpleegkundig specialisten en 4 
verpleegkundig endoscopisten.  
 
Wij beoefenen MDL-zorg op 3 locaties, te weten Alkmaar (hoofdlocatie), Den Helder en Schagen. De 
klinische zorg en endoscopische interventies zijn geconcentreerd op hoofdlocatie Alkmaar. Locatie 
Schagen is opgezet als een zelfstandig behandelcentrum (ZBC), waar reguliere gastro- en 
coloscopieën en coloscopieën in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker verricht worden. 
Per jaar worden over alle locaties ongeveer 14.000 endoscopieën verricht, 20.000 poliklinische 
patiënten gezien en bijna 2000 patiënten klinisch behandeld. Wij streven verder naar de excellente 
patiëntenzorg met optimale kwaliteit en service op alle 3 locaties. 
 
Wij vragen 
Per heden zijn wij op zoek naar een collegiale en enthousiaste MDL arts (0.8-1.0 FTE) die onze 
vakgroep komt versterken. MDL-artsen die (bijna) klaar zijn met de opleiding worden ook van harte 
uitgenodigd te solliciteren. We verwachten flexibiliteit en bereidheid om naast in Alkmaar ook op de 
andere locaties (Schagen, Den Helder) te werken. 
 
Wij bieden 
Een uitdagende functie die bij uitstek geschikt is om kennis te maken met de dagelijkse praktijk in een 
groot STZ ziekenhuis. De MDL-arts zal ingezet wordt op de polikliniek, de kliniek en de endoscopie-
afdeling. Mocht dit relevant zijn wordt u de mogelijkheid geboden veel coloscopieën te verrichten om 
zo het BVO-certificaat te behalen. Ook een verdiepingsstage in een subspecialisme is in onderling 
overleg mogelijk. Het betreft een tijdelijk dienstverband in dienst van MSNW voor de duur van 
minimaal 1 jaar. Aanstelling geschiedt conform AMS. 
 
Informatie en sollicitatie  
Voor meer Informatie kunt u contact opnemen met:  
Liesbeth Kager, MDL-arts, voorzitter OE MDL l.m.kager@nwz.nl of  
Nicole de Rijk, managementassistente OE MDL, nn.de.rijk@nwz.nl 072-5484444, sein 7398. 
 
Uw sollicitatiebrief met bijgaand CV kunt u sturen naar: 

Maatschap Medisch Specialisten Noord West  
t.a.v. afdeling P&O  
Wilhelminalaan 12 
1815 JD Alkmaar 
msnwpeno@nwz.nl  
 
De sluitingsdatum is 4 januari 2021. 
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