
                               
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 265 medisch specialisten 
waarvan 150 vrijgevestigde specialisten, verdeeld over 15 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. 

 
 

Het MSB Alrijne zoekt per 1 maart 2023 een 

 

CHEF DE CLINIQUE MDL (0,6 fte) 
 

Afdelingsinformatie 
Binnen de vakgroep Maag-, Darm-, en Leverziekten werken 10 MDL-artsen,  

2 verpleegkundig specialisten en een sterk team van endoscopieverpleegkundigen. Ons 

ziekenhuis heeft 3 locaties: Leiderdorp, Leiden en Alphen aan de Rijn. De MDL zorg vindt 

voornamelijk plaats op locatie Leiderdorp en Leiden. Wij zijn een dynamische, 

enthousiaste MDL-vakgroep met veel ambitie. De MDL zorg wordt in de volle breedte 

uitgeoefend met als speerpunten o.a. motiliteit, advanced endoscopy, IBD en hepatologie 

met een behandelcentrum voor virale hepatitis. Er zijn 7 endoscopiekamers en er is een 

klinische afdeling met 20 bedden op locatie Leiderdorp. De vakgroep participeert in de 

opleiding van coassistenten en AIOS interne geneeskunde. Ook wordt een stage gastro-

intestinale motiliteit verzorgd voor de AIOS MDL regio Leiden. 

 
Wij zoeken 
Een enthousiaste en gedreven allround MDL arts met goede communicatieve en 

organisatorische vaardigheden, die bereid is tot actieve deelname aan de professionele 

gezondheidszorg en enthousiaste participatie aan de verschillende opleidingen en 

wetenschappelijk onderzoek.  

 
Wij bieden 
Een dienstverband bij het MSB Alrijne in principe tot 1 januari 2024 en een uitdagende 

werkplek in een enthousiast MDL-team. Eigen extra leerdoelen, initiatieven en/of wensen 

zijn natuurlijk bespreekbaar. De AMS-regeling is van toepassing.  

 

Informatie 
Voor inlichtingen over deze functie kunt u contact opnemen met collega MDL artsen: dr. 

A.C.W. Vos (acwvos@alrijne.nl) en/of Dr. A.F. van Rijn (afvanrijn@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 

 

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

mailto:acwvos@alrijne.nl
mailto:afvanrijn@alrijne.nl
https://werkenbijmsbalrijne.nl/
http://www.msbalrijne.nl/

