
                               

 

 

 

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 140 vrijgevestigde specialisten, verdeeld over 

14 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, i.vm. zwangerschapsverlof, voor vier maanden een 

 
WAARNEMEND PLASTISCH CHIRURG M/V (0,8 FTE) 

 

 

Inleiding 

Het Coöperatief MSB Alrijne U.A zoekt voor de vakgroep Plastische Chirurgie per 1 februari 2022 een 

waarnemend plastisch chirurg voor 0,8 fte (in overleg 0,6 fte) voor onze lokaties Leiderdorp en Leiden.  

 

Afdelingsinformatie 

De vakgroep Plastische Chirurgie bij de Alrijne Ziekenhuizen bestaat momenteel uit zes plastisch 

chirurgen; Merel Berkhout, Leonard Corion, Bert van Drunen, Stefanie van den Heuvel, Nicole Krekel 

en Folkert Jolink. De vakgroep biedt het hele spectrum van de plastisch chirurgische behandelingen 

aan met uitzondering van de microchirurgie en de kinder-plastische chirurgie. Er wordt gewerkt in een 

eigen hand- en polscentrum en in het Samen+ netwerk voor de directe en onco-plastische 

borstreconstructies. 

 

Functie eisen 

Wij zoeken een collegiale en enthousiaste allround plastisch chirurg die i.v.m. zwangerschapsverlof  

per 1 februari 2022 vier maanden kan waarnemen op basis van 0,8 fte (in overleg 0,6 fte).  

 

Wij bieden 

Een overeenkomst van opdracht bij het Coöperatief MSB Alrijne U.A voor de duur van vier maanden. 

De dagvergoeding bedraagt € 700,00 inclusief diensten.  

 

Informatie 

Wilt u meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met mevrouw drs. M.J.L. Berkhout, 

plastisch chirurg, via mjlberkhout@alrijne.nl of via tel.nr. 071-5828282. 

 

Sollicitatie 

Indien u interesse heeft kunt u reageren op deze vacature via https://werkenbijmsbalrijne.nl 

Voor verdere informatie kunt u ook onze website raadplegen; www.msbalrijne.nl 

 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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