
 

 

 
22141 Tandarts Gehandicaptenzorg MCL. 
 
Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Friesland (CBT) biedt hulp aan patiënten bij wie behandeling in 
de algemene tandartspraktijk niet goed mogelijk is. Wij zoeken een nieuwe tandarts die passie heeft voor het 
behandelen van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.  
 
Jij bij MCL 
Het centrum bijzondere tandheelkunde (CBT) heeft vijf behandelkamers waarvan er twee uitgerust zijn met 
lachgas. Tevens is er een rolstoelkantelaar om behandelingen in een rolstoel mogelijk te maken en zijn drie ka-
mers toegankelijk voor ziekenhuisbedden. Onze patiëntengroepen bestaan onder andere uit: mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke beperking veelal met medische problematiek, mensen met complexe protheti-
sche problematiek en geriatrische patiënten. Hiernaast zien we ook patiënten met oncologische aandoeningen, 
aangeboren of verworven afwijkingen, (zoals bijvoorbeeld schisis, hypodontie, dysgnathie, traumata, mensen met 
orofaciale pijn en temporomandibulaire dysfuncties. 
 
Dit ben jij 
Wij zijn op zoek naar een gedifferentieerd tandarts Gehandicaptenzorg. Ben je nog niet gedifferentieerd dan 
bestaat de mogelijkheid om de opleiding daartoe te volgen. Uiteraard is het een vereiste dat je als tandarts BIG-
geregistreerd bent.  

Jouw kennis en ervaring: 

• Je hebt een afgeronde tandartsen opleiding. 

 
Werken in Friesland is zo gek nog niet 
Het MCL is een Fries topklinisch ziekenhuis met een stevige ambitie; namelijk een van de beste ziekenhuizen 
van Nederland zijn. Omdat we vandaag beter willen zijn dan we gisteren waren.  
 
Werken in Friesland? Waarom niet?  
Werken in het MCL betekent werken in Fryslân. En dat betekent weer: betaalbare woningen, ruimte, goede 
scholen (basis-, middelbaar- en hoger onderwijs), mooie omgeving, watersport, veel cultuur en geen files. Zelfs 
de wereldberoemde reisgids Lonely Planet heeft Fryslân opgenomen in de top 3 van Europese vakantiebestem-
mingen die ten onrechte over het hoofd worden gezien. 

Dit kun je van ons verwachten 

• Een dienstverband bij het MCL: je krijgt in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd voor 24 
tot 36 per week. Je functie wordt conform Cao Ziekenhuizen ingeschaald.  

• Arbeidsextra’s: het MCL biedt 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Naast het vakan-
tieverlof, krijg je een eigen extra verlofbudget (PLB). Als medewerker van het MCL kun je gebruik ma-
ken van een uniek arbeidsvoorwaardenpakket. 
https://www.mcl.nl/werken-in-het-mcl/meer-over-werken-in-het-mcl/arbeidsvoorwaarden-en-
voorzieningen/uw-arbeidsextras 

Meer weten 
Voor informatie kun je contact opnemen met Dr. A.P. Slagter, maxillofaciaal prothetist, tandarts-gnatholoog 
058-2866128 of met Hans Lotgerink ZE manager snijdend 058-2867990 . 
 
Sluitingsdatum 
1 juli 2022 
 
#teamMCL 
Wil jij ook komen werken bij #teamMCL? Of alvast even digitaal sfeerproeven? Bekijk ons Instagramaccount 
@mcleeuwarden.  
https://www.instagram.com/mcleeuwarden/?hl=nl 

https://www.lonelyplanet.com/the-netherlands/friesland
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