Oogarts
Voor onze Vakgroep Oogheelkunde zij wij op zoek naar twee allround oogartsen (0,7 - 1,0 FTE) die bij
voorkeur aantoonbare affiniteit hebben met ‘Ooglid- en traanwegchirurgie’ of ‘Glacoomchirurgie’.

Wat ga je doen?
De praktijk Oogheelkunde wordt op alle locaties van HMC (Antoniushove, Bronovo en Westeinde)
beoefend. De vakgroep Oogheelkunde bestaat uit allround oogartsen met ieder een specifiek
aandachtsgebied en wordt ondersteund door een grote groep optometristen, orthoptisten, TOA’s,
doktersassistenten en een secretaresse. De vakgroep participeert in het opleiden van oogartsen in
opleiding en co-assistenten vanuit het LUMC, een stagiair orthoptie en optometrie. Uiteraard wordt
waar nodig nauw samengewerkt met andere specialisten in het ziekenhuis.
De oogheelkunde wordt in de volle breedte uitgeoefend (inclusief refractiechirurgie) met uitzondering
van cornea- en vitreoretinale chirurgie. We beschikken over een Pascal patroon-laser, Tango dual
SLT en YAG-laser, HFA-perimetrie, Goldmann perimetrie, Topcon Aladdin biometrie, OCT Canon
HS100 met glaucoommodule, Topcon FAG met autoflu en ICG, Pentacam en endotheelcelcamera.
De OK-faciliteiten bestaan uit zowel een dagbehandelingscentrum in eigen beheer als een gesloten
OK, inclusief Centurion phaco-apparaten met een aparte ruimte voor intravitreale injecties en kleine
verrichtingen.

Wat vragen wij van jou?
Je bent een collegiale allround oogarts met affiniteit met het opleiden van arts-assistenten en coassistenten. Specifieke sub-specialismen zijn welkom en zeker bespreekbaar.
Bij indiensttreding vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Wat bieden wij jou?
De ruim 200 vrijgevestigd medisch specialisten van HMC hebben zich verenigd in één maatschap, het
Medisch Specialistisch Bedrijf HMC. Het MSB kent een kennismakingsperiode van zes maanden. Je
treedt toe tot het MSB voor 0,7 - 1,0 FTE.

Solliciteren en contact
We zien je reactie graag vóór 15 april 2022 tegemoet via onderstaande link:
https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/oogarts
De sollicitatiebrief kan gericht worden aan Maurits Joosse (voorzitter Vakgroep Oogheelkunde).
Voor inhoudelijke vragen over de functie kan er contact opgenomen worden met Maurits Joosse
(oogarts) via 06 54 93 42 84 of m.joosse@haaglandenmc.nl.
De procedure voor het aanstellen van een medisch specialist gebeurt met de grootste zorgvuldigheid.
De procedure neemt zo'n drie maanden in beslag. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de
procedure.

Over HMC
Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere patiënt op
de manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het
realiseren van onze missie.
We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch
opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en
samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn ons Traumacentrum en
Neurocentrum. In ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische kankerzorg.
Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl.

