
                      

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 260 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. 

 

 

De vakgroep Cardiologie is per 1 mei 2023 op zoek naar een enthousiaste 

 

CHEF DE CLINIQUE CARDIOLOGIE (0,8 FTE) 
 

Afdelingsinformatie 

De vakgroep Cardiologie bestaat momenteel uit 13 cardiologen, waarvan 1 Chef de 

Clinique. De afdeling Cardiologie bestaat uit 15 EHH/CCU bedden, 49 afdelingsbedden, 

1 dedicated angiokamer, een combikamer met de afdeling Radiologie en een zeer 

uitgebreide functieafdeling met meerdere imaging-modaliteiten (TTE,TEE, Cardiale CT, 

- MRI, PET-rubidium). De vakgroep heeft opleidingsbevoegdheid tot cardioloog (B-

opleiding) in affiliatie met de het LUMC en participeert in de opleiding van co-assistenten, 

verpleegkundig specialisten en physician assistents. 

 

Wij zoeken 

Een collega die het vak Cardiologie in de volle breedte uitoefent. U participeert met de 

andere cardiologen in de supervisie van de EHH-, CCU- en klinische afdeling, poliklinische 

zorg, onderwijs van arts-assistenten en functie- en verpleegkundig personeel. Daarnaast 

heeft elke cardioloog zijn interessegebied waar hij/zij tijd aan kan besteden. Uw week-

rooster zal inhoudelijk hetzelfde zijn als van de overige leden van de vakgroep en in 

overleg kan zo goed mogelijk aan uw interessegebied voldaan worden. U zult werkzaam 

zijn op meerdere locaties.  

 

Wij bieden 

Een dienstverband bij het MSB Alrijne, voor de duur van 12 maanden met de intentie tot 

verlenging. Salariëring geschiedt volgens de AMS schaal. U komt te werken in een hecht 

en enthousiast team van cardiologen waarbij gelijke lusten en lasten hoog in het vaandel 

staat.  

 

Informatie 

Mocht u meer willen weten over deze functie dan kunt u contact opnemen met de heer 

W. Tietge of mevrouw A. Lorsheyd, beiden cardioloog, en bereikbaar via  tel.nr. 071-

5828282.  

 

Sollicitatie 

Indien u interesse heeft in deze vacature dan kunt u vóór 27 maart 2023 reageren via 

https://werkenbijmsbalrijne.nl. Voor verdere informatie over het MSB Alrijne kunt u ook 

onze website raadplegen; www.msbalrijne.nl 

https://werkenbijmsbalrijne.nl/
http://www.msbalrijne.nl/

