Algemeen oogarts
Binnen de vakgroep Oogheelkunde hebben we een vacature voor een waarnemend algemeen
oogarts (4 dagen per week) voor de periode vanaf 01 augustus gedurende 4 maanden.
Uw werkkring
Wij zijn op zoek naar een goede allround oogarts die vier dagen per week de waarneming gaat
oppakken.
De vakgroep bestaat uit 11 enthousiaste oogartsen ondersteund door toa’s, optometristen,
orthoptisten, medisch fotograaf en een dedicated oogheelkundig OK team.
Tevens begeleiden wij een arts assistent in opleiding tot oogarts en co-assistenten uit het LUMC.
Het vak wordt in de volle breedte uitgevoerd met als bijzondere aandachtsgebieden vitreoretinale
chirurgie, glaucoomchirurgie, refractiechirurgie en kinderoogheelkunde. De oogartsen zijn allen
werkzaam op de locatie Leyweg van het HagaZiekenhuis. U komt te werken in een moderne, goed
geoutilleerde praktijk waar EPD en de diverse oogheelkundige onderzoeksmodaliteiten volledig
digitaal zijn geïntegreerd.
Het HagaZiekenhuis is één van de grootste STZ-ziekenhuizen van Nederland. Met ruim 3.500
medewerkers, waarvan 1.500 verpleegkundigen en 320 medisch specialisten werken we aan de beste
zorg voor onze patiënten. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: zorgzaamheid, innovatie en
samenwerking, en vanuit het zorgconcept Planetree. We hebben bijna alle specialismen in huis. Een
aantal daarvan zijn onderscheidend in de regio, waaronder het Haga Hartcentrum, het Juliana
Kinderziekenhuis, en Haga Juliana Geboortecentrum, ons level 1 Traumacentrum, onze oncologische
zorg, waaronder de hematologie stamceltransplantaties, de focuskliniek orthopedie en het centrum
voor CF.
Het HagaZiekenhuis biedt topklinische, topreferente en basiszorg aan inwoners van Den Haag en
omstreken, een verzorgingsgebied van bijna 300.000 inwoners.

Uw profiel
Uiteraard beschikt u over de juiste diploma’s. Daarnaast kunt u goede operatieve vaardigheden
aantonen en een communicatieve instelling.
Arbeidsvoorwaarden
U ontvangt een waarnemerscontract van 4 dagen per week voor de periode van 01 augustus tot en
met november 2022.
Aanstelling geschiedt middels toetreding tot de Medisch Specialisten Coöperatie (MSC)
HagaZiekenhuis.

De MSC Haga U.A. is een coöperatie die de vrijgevestigd medisch specialisten in het HagaZiekenhuis
samenbrengt in één bedrijf. De leden van de coöperatie garanderen samen met de collega’s in
loondienst en alle andere zorgprofessionals van het HagaZiekenhuis toegankelijke, veilige en
hoogwaardige basis-, specialistische- en topklinische patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en
wetenschap. Het MSC Haga U.A biedt een ondernemend en stimulerend werkklimaat, waar
samenwerking, opleiding en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend zijn. Ondernemende
professionals krijgen alle ruimte om zich verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken
Uw sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Dr. M.J.W.M. Busch (oogarts) of
Mw. Dr. Z.F.H.M. Boonman (voorzitter vakgroep oogheelkunde) via (070) 210 2400. Meer informatie
over ons ziekenhuis en de vakgroep kunt u vinden op www.hagaziekenhuis.nl
Deze vacature heeft geen sluitingsdatum, de vacature wordt gesloten zodra er een geschikte
kandidaat is gevonden.
Het recruitmentteam van het HagaZiekenhuis werkt zonder tussenkomst of hulp van werving- en
selectiebureaus.

