Oogarts Utrecht 0.8-1.0 fte
Functieomschrijving
Je bent een allround oogarts met goede chirurgische en communicatieve vaardigheden.
Naast uitstekende basisoogzorg en cataract chirurgie is er nu ruimte voor de ontwikkeling
van een subspecialisme als glaucoom, medische retina of oculoplastische chirurgie. Je bent
een teamspeler en functioneert het best in een groep, die samen verantwoordelijk wil zijn
voor het leveren van goede kwaliteit en patiëntvriendelijke zorg.
Ook collegae die in de afrondende fase van hun opleiding zitten worden van harte
uitgenodigd om te reageren.

Wat ga je doen?
Je komt te werken in een team van allround oogartsen met als aandachtsgebieden
(refractieve) cataractchirurgie, oculoplastische chirurgie en medische retina.
Hierbij wordt je ondersteund door een uitgebreid team van orthoptisten, optometristen,
TOA’s, OK-assistenten en anesthesiemedewerkers. Onze oogartsen werken veel met
supervisie spreekuren, waarbij de patiënt volledig wordt voorbereid door de
optometrist/orthoptist en de oogarts supervisie heeft over een aantal spreekuren.
We zijn een opleidingscentrum voor optometristen, orthoptisten en physician assistants,
waarbij je wordt aangemoedigd een bijdrage te leveren aan hun opleiding.

Wie zijn wij?
De specialisten in veilige oogzorg
Bij Eyescan weten we dat ieder oog uniek is. Daarom streven we bij iedere patiënt naar de
best mogelijke zichtoplossing. Onze specialisten hebben ieder hun eigen specialisatie en met
elkaar zijn wij in staat om oogheelkundige zorg in de breedte als focusorganisatie te leveren.
Om deze deskundigheid te waarborgen, is -sinds eind 2019- Eyescan onderdeel van de OSGgroep/ Veonet-group. Onder deze groep vallen vele oogheelkundige zorg locaties in
Duitsland, Zwitserland en Groot Brittannië. De ambitie van Veonet is om een groot Europees
platform te creëren van oogheelkundige klinieken waar hoogwaardige oogzorg wordt
verleend. De komende 3-4 jaren staan dan ook in het teken van de groei van Eyescan naar
de grootste speler in de oogheelkunde in Nederland.
Onze toegangstijden zijn kort, zodat cliënten zo snel mogelijk bij ons terecht kunnen.
Eyescan heeft verspreid over Nederland meerdere oogheelkundige klinieken. Van algemene
oogheelkundige zorg tot Brilvervangende Chirurgie (ooglaseren en lensimplantatie).

Daarnaast is Retina Operatie Centrum een onderdeel van Eyescan. Hier vinden glasvocht- en
netvliesoperaties plaats.

Wat bieden wij?
•
•

Voor de indiensttreding geldt de CAO-AMS.
Andere vormen van samenwerking zijn ook mogelijk en kunnen worden besproken.

Meer informatie?
Na een selectieprocedure treedt je toe tot een plezierige groep oogartsen, paramedici en
ondersteunend personeel, werkzaam in een goed georganiseerde oogheelkundige kliniek.
Gesprekken worden in afstemming met de kandidaten gepland. Heb je vragen of wil je meer
informatie over de functie, dan kun je contact opnemen met Daniël Gerritsen,
regiomanager 06-24 77 80 26 of Dimitri Bouwens, oogarts d.bouwens@eyescan.nl.

Screening van CV, diploma’s, identiteitsbewijs en VOG (verklaring omtrent gedrag) zal (deels)
onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

