Functieomschrijving ANIOS, Oogheelkunde Antonius ziekenhuis 0.8fte
Ben jij een afgestudeerde basisarts met interesse in Oogheelkunde? Per 1 mei 2021 is op de
afdeling oogheelkunde van het St. Antonius ziekenhuis ruimte voor een ANIOS.
Het St. Antonius Ziekenhuis behoort tot de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en
is een van de zeven ziekenhuizen van SANTEON. Door de STZ setting krijg je in het Antonius
ziekenhuis te maken met een interessante patiëntengroep met bijzondere en diverse
ziektebeelden.
Speerpunten van de afdeling oogheelkunde zijn cataract, medische retina en oculoplastische
chirurgie.
Wij bieden jou de mogelijkheid om relevante werkervaring op te doen op het gebied van de
oogheelkunde.
Wat ga je doen?
Je komt te werken in een multidisciplinair team van 8 oogartsen, 1 collega ANIOS, paramedici
en spreekuurondersteuners.
De eerste maand doe je ervaring op, door mee te lopen in de dagelijkse praktijk met een
collega ANIOS en oogartsen.
Daarna ga je zelfstandig aan de slag waarbij:
 je spreekuur houdt voor spoedpatiënten onder supervisie van een van de aanwezige
oogartsen, waarbij je metingen en onderzoek doet, diagnose en behandelplan vaststelt;
 je de oogarts assisteert bij de poli-spreekuren;
 je intra-vitreale injecties verricht op de polikliniek;
 je intraveneus injecties toedient t.b.v. fluorescentie bij de 'FAG-spreekuren'.
Jij brengt mee
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega met goede contactuele eigenschappen, die
beschikt over een afgeronde opleiding tot basisarts. Je hebt affiniteit voor de oogheelkunde,
met of zonder voorgaande oogheelkundige ervaring maar mogelijk met 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 worden daarin zeer gewaardeerd.
Wij bieden:
 Een dienstverband voor 32 uur (4 dagen) per week;
 Salaris conform functie-indeling FGW salarisschaal ANIOS conform CAO Ziekenhuizen
 Wij hebben een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden op basis van een
meerkeuzesysteem;
 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.

Hebben we je interesse gewekt of wil je meer informatie?
Heb je vragen of wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met oogarts
T. van den Bosch (088 - 320 22 94 en @ t.van.den.bosch@antoniusziekenhuis.nl )
Solliciteren

Je gemotiveerde sollicitatie voorzien van je CV kun je richten aan T. van den Bosch, oogarts en
voorzitter van de maatschap Oogheelkunde en versturen via de solliciteerbutton.
Zolang de vacature online staat, kun je reageren.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

