ANIOS Oogheelkunde
32 uur per week, Nieuwegein | Utrecht | Woerden
Ben jij een afgestudeerd basisarts met grote interesse in oogheelkunde? Dan hebben we goed nieuws
voor jou! Per 1 februari 2021 heeft het St. Antonius Ziekenhuis ruimte voor een ANIOS.
Wat ga je doen?
De eerste maand staat in het teken van ervaring opdoen. Door mee te lopen met jouw collega-ANIOS en
onze oogartsen zie je de dagelijkse praktijk van oogheelkunde in ons ziekenhuis van dichtbij.
Daarna ga je zelfstandig aan de slag:
 Je houdt spreekuur voor spoedpatiënten onder supervisie van de oogarts. Tijdens dit spreekuur
doe je metingen en onderzoek, en stel je de diagnose en het behandelplan vast;
 Je assisteert de oogarts bij de poli-spreekuren;
 Je verricht intra-vitreale injecties op de polikliniek;
 Je dient intraveneus injectie toe, ten behoeve van fluorescentie bij de ‘FAG-spreekuren’.
Jij brengt mee
Jij bent een enthousiaste en gedreven collega met goede contactuele eigenschappen. Uiteraard beschik
je over een afgeronde opleiding tot basisarts. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met de oogheelkunde en
misschien zelfs de wens om in de toekomst oogarts te worden. Je bent in staat om samen met andere
disciplines goede zorg aan de patiënt te bieden. Eigen initiatief en betrokkenheid daarin waarderen wij
zeer.
Wij bieden
 Een dienstverband voor 32 uur per week;
 Een salaris van maximaal €5.620,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (FWG 65, Cao
Ziekenhuizen);
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en de mogelijkheid deel te
nemen aan een fiets-, fitness-of ‘bring your own device’-regeling;
 Diverse mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding;
 Deelname aan carrièreportaal ‘Sterk in je Werk’;
 Een flinke dosis werkervaring, wat een goede opstap kan zijn voor o.a. de opleiding tot oogarts;
 Optimale begeleiding vanuit ons enthousiaste team van oogartsen, optometristen, toa’s en
backoffice.
Aangenaam!
Samen zorgen voor de kwaliteit van leven, daar staan onze 6.000 betrokken medewerkers van het
St. Antonius Ziekenhuis voor. Naast de beste patiëntenzorg staat innovatie en onderzoek centraal. We
zijn niet voor niets een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. En dat stralen
we ook graag uit door onze focus te leggen op continue verbetering van onze zorg. Denk aan de
nieuwste behandeltechnieken en apparatuur. Onze klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen en
kanker.
De afdeling Oogheelkunde
Je komt te werken in een multidisciplinair team van 8 oogartsen, een collega-ANIOS, paramedici en
spreekuurondersteuners. Speerpunten van onze afdeling zijn cataract, medische retina en
oculoplastische chirurgie. Wij vinden het belangrijk dat jij relevante werkervaring opdoet op het gebied
van de oogheelkunde en zullen jou hierin zo goed mogelijk begeleiden.
Contact
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met T. van den Bosch, oogarts, via 088 - 320
22 94. Hij vertelt je graag meer.
Solliciteren
Enthousiast over deze functie? Dan ontvangen wij graag jouw gemotiveerde brief en je cv voor 9 januari
2021. Je mag je brief richten aan T. van den Bosch, oogarts en voorzitter van de maatschap
Oogheelkunde. Je kunt solliciteren via de solliciteerbutton op onze website www.werkenbijantonius.nl.

