
                               

 

 

 

Het Coöperatief MSB Alrijne U.A. is een medisch specialistisch bedrijf dat in samenwerking met de 

Alrijne Zorggroep medisch-specialistische zorg levert in de Rijn-, Duin- en Bollenstreek. In de Alrijne 

ziekenhuizen werken 230 medisch specialisten waarvan 170 vrijgevestigde specialisten, verdeeld over 

16 vakgroepen, lid zijn van het MSB Alrijne. Naast de vrijgevestigde specialisten heeft het MSB Alrijne 

ook medisch personeel in loondienst, zoals arts-assistenten, onderzoekers en medisch specialisten. 

Samen met de Alrijne Zorggroep bieden zij kwalitatief hoogwaardige medische zorg in de Alrijne 

ziekenhuizen te Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. Naast het aanbieden van zorg is het MSB 

Alrijne actief op het gebied van onderwijs en onderzoek. 

 

 

In verband met ziekte van een van de MDL artsen zoekt het MSB Alrijne voor de periode van 

1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 een  

 

 

MDL arts m/v  
(4 dagen per week) 

werkdagen en –tijden zijn bespreekbaar 
 

 

Afdelingsinformatie 

Binnen de vakgroep werken 10 MDL-artsen, 3 verpleegkundig specialisten en een sterk team van 

endoscopieverpleegkundigen. De MDL zorg wordt  in de volle breedte uitgeoefend met als speerpunten 

een regionaal motiliteitscentrum, advanced endoscopy en een behandelcentrum voor virale hepatitis.  

Er zijn 7 goed geoutilleerde endoscopiekamers en een klinische afdeling van 20 bedden. 

De vakgroep participeert in de opleiding van co-assistenten en AIOS interne geneeskunde en er is een 

stage “gastro-intestinale motiliteit” in het kader van de opleiding tot MDL arts in samenwerking met 

het LUMC. 

 

Wij zoeken: 

Een enthousiaste collega die als waarnemer kan invallen voor zowel polikliniek en/of endoscopie. 

 

Wij bieden: 

Een uitdagende werkplek in een enthousiast MDL team. Een dienstverband of een overeenkomst van 

opdracht behoort, afhankelijk van of u enkele dagdelen of fulltime wilt werken, tot de mogelijkheden. 

Salariëring op basis van de AMS. 
 

Informatie 

Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met collega MDL artsen ; heer dr. W.R. ten 

Hove (wrtenhove@alrijne.nl) of mevrouw dr. S.Abraham (sabraham@alrijne.nl). 

 

Sollicitatie 

Indien u interesse heeft in deze vacature dan kunt u reageren via https://werkenbijmsbalrijne.nl. Voor 
verdere informatie over het MSB Alrijne kunt u ook onze website raadplegen; www.msbalrijne.nl 
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