
ANIOS MDL 
 
De afdeling MDL zoekt per 1 februari 2022 een enthousiaste ANIOS om het team te komen 
versterken. 

 

Functieomschrijving 
 
Hoe ziet je werkweek eruit? 
De afdeling maag-darm-leverziekten (MDL) is een dynamische afdeling met 9 MDL-artsen, 2 Chefs de 
Clinique, 2-3 AIOS, 4-5 ANIOS en 2 PA (i.o.). De afdeling verzorgt de perifere klinische opleiding van 
MDL-artsen in samenwerking met het LUMC. Verder leiden wij semi-artsen en coassistenten op. 
 
De afdeling beschikt over ruime dagopname faciliteiten, een grote klinische afdeling met 18 bedden 
en een acute opname en diagnostiek afdeling (AODA) met 6 bedden. 
De afdeling MDL biedt een interessante werkplek voor ANIOS. Zowel voor het opdoen van klinische 
ervaring als ter voorbereiding op een opleidingsplek tref je hier een ideale springplank. 
 
 

Bedrijfsinformatie 
 
Waar kom je werken? 
Het HagaZiekenhuis biedt topklinische, top preferente en basiszorg aan inwoners van Den Haag en 
omstreken, een verzorgingsgebied van bijna 300.000 inwoners. 
Patiëntvriendelijkheid staat bij ons steeds voorop. We staan voor zorgzaamheid, innovatie en 
samenwerking. Medewerkers en patiënten voelen zich bij ons thuis. We leveren topkwaliteit op 
medisch en verpleegkundig terrein en zijn continu bezig onze zorg te innoveren. In ons ziekenhuis 
werken ruim 3.500 medewerkers. Waarvan 1.500 verpleegkundigen en ruim 320 medisch 
specialisten. Het HagaZiekenhuis is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 25 
specialismen. We leiden continu toekomstige artsen en verpleegkundigen op. 
Het Juliana Kinderziekenhuis is onderdeel van het HagaZiekenhuis en heeft een Spoedeisende Hulp 
speciaal voor kinderen. 
 
 

Profiel 
• Je bent gediplomeerd basisarts.  

• Ervaring in een kliniek is niet verplicht, maar wel een pré. 

• Je weet in acute situaties snel te reageren, samen te werken met collega's van diverse 
disciplines en in overleg met anderen de juiste beslissingen te nemen.  

• Je bent natuurlijk patiëntgericht: kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel.  
 
 

Arbeidsvoorwaarden 
 
Hier kun je op rekenen 
Het betreft een aanstelling voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. 
De gemiddelde werkweek bedraagt 38 uur. 
Naast 8,33% vakantietoeslag ontvang je ook nog eens 8,33% eindejaarsuitkering. 
Het HagaZiekenhuis is goed bereikbaar, bus-/tramhalte Leyenburg ligt voor de deur. Je ov-kosten 
worden tot 50% vergoed en je kunt voordelig een (elektrische) fiets aanschaffen. 



Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de cao Ziekenhuizen, hebben we interessante 
extra’s te bieden. Met het platform HagaBeweegt ondersteunen we je vitaliteit, loopbaan en 
persoonlijke ontwikkeling. En voor maar € 8,- netto per maand sport je onbeperkt in onze eigen 
fitnessruimte, inclusief groepslessen. Daarnaast krijg je via CultuurWerkt! aantrekkelijke kortingen op 
voorstellingen en tentoonstellingen door het hele land. 
 

Meer informatie 
De sollicitatiegesprekken zullen donderdag 16 december (10.30-12.30 uur) plaatsvinden. Wilt u hier 
alvast rekening mee houden in uw agenda. U ontvangt te allen tijde bericht. 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Abha Bhalla, opleider 
(a.bhalla@hagaziekenhuis.nl), Janneke Wonders, plv opleider (j.wonders@hagaziekenhuis.nl) of via 
de ondersteuner opleidingen, Marianne van der Knaap (070) 210 3762. 
 
Direct solliciteren mag natuurlijk ook! We ontvangen je sollicitatie graag uiterlijk zondag 28 
november a.s. 

 
 

https://www.hagaziekenhuis.nl/arbeidsvoorwaarden/
https://cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2019-2021

