Oogkliniek Oog en Welzijn
Is wegens vertrek van een collega op zoek naar een

Oogarts (0.6 - 1.0 FTE)
Wie zijn wij
Oog en Welzijn is een modern zelfstandig behandelcentrum voor specialistische oogzorg met
vestigingen in Dokkum en Grou. Onze zorg voldoet aan de nieuwste standaarden en de hoogste
eisen. Alle gangbare oogheelkundige onderzoeken en behandelingen kunnen op beide locaties
worden uitgevoerd. De behandelkamers zijn uitgerust met de meest geavanceerde diagnostische
oogapparatuur. Grotere operaties worden uitsluitend in Dokkum verricht.
Hiervoor werken er meerdere oogartsen bij Oog en Welzijn. Iedere oogarts is allround waarbij
sommige een eigen aandachtsgebied en/of specialisatie hebben die optimaal wordt ingezet voor de
individuele patiënt. Het team bestaat verder uit physician assistants, spreekuurassistenten,
optometristen, orthoptisten, TOA’s en ondersteunend personeel. Wegens vertrek van een collega
zijn wij op zoek naar een nieuwe oogarts.

Jij krijgt de beschikking over










Een polikliniek in Dokkum met acht onderzoekskamers, vier kamers voor aanvullende
diagnostiek, twee volwaardige operatiekamers, en een laserruimte welke werkelijk state-ofthe-art zijn;
De mogelijkheid om als operateur gelijktijdig van twee operatieteams gebruik te maken en
van twee operatiekamers. Het is ook mogelijk om twee operateurs tegelijkertijd te
faciliteren;
De oogkliniek in Grou, met zes onderzoekskamer, welke ook zijn uitgerust met de nieuwste
diagnostische apparatuur en een ruime wachtkamer met een fantastisch uitzicht op de Friese
weilanden;
De volledige ondersteuning door physician assistans, optometristen, orthoptisten, TOA’s,
doktersassistentes en operatieassistentes. De meeste van deze medewerkers hebben ook
eigen spreekuren. De physician assistant werkt conform de NOG normen en heeft een eigen
(behandel)spreekuur voor intravitreale injecties en laserbehandelingen;
Het EPD Emma van Timeff. Vanaf ieder werkstation op beide locaties is de centrale database
van beeldvormende onderzoeken zoals OCT en perimetriedata te benaderen.

Wie ben jij?





Jij bent een enthousiaste allround oogarts met operatieve vaardigheden;
Je beschikt over goede communicatieve- en sociale vaardigheden;
Flexibiliteit, nauwkeurigheid en collegialiteit zijn jou op het lijf geschreven en
Daarbij ben je uitermate klant- en servicegericht en sta je open voor vernieuwingen.

Wat bieden wij





Parttime of fulltime werkverband, vrije vestiging of loondienst, het is allemaal bespreekbaar;
Er wordt niet beknibbeld op nieuwe investeringen ten behoeve van kwaliteit en innovatie.
Heb jij wensen ten aanzien van diagnostische of therapeutische apparatuur en voorzieningen
waarover wij niet beschikken: wij staan klaar om het ter beschikking te stellen.
Nog veel belangrijker dan onze voortreffelijke instrumentele voorzieningen is dat ons team
bestaat uit ca 45 enthousiaste professionals in een harmonieuze samenwerking. Onze lijnen
zijn kort, de organisatie is plat. Iedereen kent hier iedereen. Bij Oog en Welzijn staat een
goede service voorop en zijn de wachtlijsten kort.

Ben jij nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ineke Boxem (Kliniekmanager),
tel. 06-22559461 of per email: i.boxem@oogenwelzijn.nl. Als jij graag eerst eens een dagje mee wilt
kijken, is dat zeker mogelijk!
Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je per e-mail sturen naar: i.boxem@oogenwelzijn.nl voor
25 april 2022 onder vermelding van de functienaam. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in april/
mei 2022.
Wij stellen acquisitie naar aanleiding van deze vacature niet op prijs.

