
   

 

Het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) is een maatschap van 
de vakgroepen cardiologie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, longziekten, MDL, 
neurologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, radiologie, reumatologie en urologie. Het 
MSB VCL voert zijn werkzaamheden grotendeels uit in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het MCL 
is een groot en modern ziekenhuis, gelegen in het hart van Friesland en lid van de Samenwerkende 
Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). 

 
In verband met het vertrek van één van de reumatologen is het MSB Vrijgevestigd Collectief 
Leeuwarden per direct op zoek naar een  

reumatoloog (0,6 – 1 fte) 

Wij bieden een dynamische functie in een opleidingsziekenhuis met een uitdagende en plezierige 
werkomgeving.   
 
Vakgroep 
De regiomaatschap reumatologie werkt volgens een netwerkmodel voor drie medisch specialistische 

bedrijven en is werkzaam in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. De  jonge, enthousiaste vakgroep 

bestaat uit Tjitske Berends- De Vries, Reinhard Bos, Lidy Hendriks, Annemarie Schilder, Freke Wink en 

Dan Zhang.   

Functie 
Vanuit het MSB VCL worden werkzaamheden verricht voor het Medisch Centrum Leeuwarden op een 

klinische afdeling met acht bedden en is er capaciteit voor zes dagbehandelingen per dag. Op deze 

afdeling is een ANIOS werkzaam. In het MCL wordt ook een AIOS begeleid in de perifere stage van de 

opleiding reumatologie in samenwerking met het UMCG.  

De reumatologie wordt in de volle omvang uitgeoefend. Er wordt gebruik gemaakt van een high end 

echoapparaat en er worden ziekte-specifieke spreekuren gehouden. Zorgvernieuwing is een speerpunt, 

waarbij wij momenteel bezig zijn met het opzetten van een innovatieve provincie brede aanpak van de 

reumatologische zorg. Op de polikliniek in Leeuwarden werken een verpleegkundig specialist, drie 

verpleegkundig reumaconsulenten en een onderzoeksmedewerker.  

Ons aanbod 
U komt in dienst bij het MSB VCL, met salariëring volgens AMS. De aanstellingsperiode is minimaal een 

jaar, welke na een jaar tot structurele uitbreiding kan leiden. Hierbij zijn vaste aanstelling via het MSB of 

toetreding tot de maatschap beiden bespreekbaar afhankelijk van eigen wens, geschiktheid en 

capaciteiten.  

Informatie 
U kunt meer informatie over deze functie inwinnen bij de heer R. (Reinhard) Bos of mw. D. (Dan) Zhang 

(058-2866104).  

Zie www.msbvcl.nl voor informatie over het MSB VCL en www.mcl.nl voor algemene informatie over het 

ziekenhuis. 

http://www.msbvcl.nl/
http://www.mcl.nl/


Sollicitatie 
Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kunt u tot 24 juli 2020 richten aan:  
 
MSB VCL  
Postbus 8507  
8903 KM Leeuwarden  
Of via e-mail: msbvcl-bureau@mcl.nl  
 
Solliciteren kan ook via de button op de website van het MCL:  
https://www.mcl.nl/werken-in-het-mcl 
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