In een organisatie die volop in ontwikkeling is zoeken wij een enthousiaste collega die in alle
drukte en hectiek goed kan blijven functioneren. Wij vragen een

oogarts
0,75 - 1,0 fte
Per 1 oktober 2019 is Maashorst Oogkliniek een samenwerking aangegaan met
ziekenhuis Bernhoven. Maashorst Oogkliniek is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC)
die de oogheelkundige zorg binnen het zorgaanbod in het ziekenhuis aanbiedt. De
oogartsen werken intensief samen met de artsen binnen het ziekenhuis. Patiënten met
een verwijzing van de huisarts worden via het screeningscentrum gezien door de
optometrist en indien nodig doorverwezen naar de oogarts. Deze werkwijze zorgt
ervoor dat de patiënten een zo kort mogelijke toegangstijd hebben. Onze optometristen
en oogartsen werken al vele jaren nauw samen. Dat is onze unieke manier van werken
binnen de oogheelkunde.
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega oogarts (0,75-1,0 fte) met visie op de toekomst.
Binnen Maashorst Oogkliniek krijg je de ruimte om een subspecialisatie op te zetten.
Refractiechirurgie behoort hierbij tot de mogelijkheden. Je komt te werken in een team van
allround oogartsen met als aandachtgebieden oculoplastische-, traanweg- en cataract
chirurgie (ook SICS).
Voor de indiensttreding bieden wij een arbeidsovereenkomst voor een vrijgevestigd medisch
specialist.
Ben jij de oogarts die samen met ons de oogheelkundige zorg verder helpt ontwikkelen?
Reageer dan nu op onze vacature. Jouw motivatie met Curriculum Vitae ontvangen wij graag
zo spoedig mogelijk. Deze kun je mailen naar Maashorst Oogkliniek, t.a.v. mevrouw D.
Hoefs, chef de bureau (d.hoefs@maashorstoogkliniek.nl). Solliciteren kan tot 28 november
2021. Oogartsen in opleiding, die in de nabije toekomst hun specialisatie afronden, nodigen
wij uit om te reageren, evenals oogartsen die toe zijn aan een volgende stap in hun carrière.
Gesprekken worden in afstemming met de kandidaten gepland. Voor vragen over de inhoud
van de functie of de voortgang van de procedure kun je contact opnemen met:
- Wilda Batubara, oogarts, via de mail w.batubara@maashorstoogkliniek.nl
- Dorijanne Hoefs, chef de bureau, via de mail d.hoefs@maashorstoogkliniek.nl of via
telefoonnummer 06-40326938.
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