Oogarts bij Bartiméus
Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Met 1.800 medewerkers en ruim
800 vrijwilligers stellen wij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het
leven kunnen leiden dat bij hen past.
De oogartsen van Bartiméus werken in het Diagnostisch Centrum in Zeist, een NFU erkend expertisecentrum
voor zeldzame visuele aandoeningen.
De functie van oogarts bij Bartiméus in Zeist
Als oogarts diagnosticeer je zeldzame, vaak erfelijke oogheelkundige aandoeningen, vooral bij kinderen. Door
het stellen van de juiste diagnose, met geavanceerde diagnostische middelen speciaal ontwikkeld of aangepast
aan kinderen, kun je vragen over toekomstperspectief en erfelijkheid beantwoorden en advies geven over
behandeling en revalidatie. Je werkt in een multidisciplinair team met vier collega oogartsen, zeven
orthoptisten, drie klinisch fysici, en GZ- en neuropsychologen. Daarnaast participeer je in wetenschappelijk
onderzoek, in samenwerking met meerdere universitair medische centra. Je bent ook betrokken bij onderwijs
en het geven van lezingen voor professionals.
Wie ben jij?
Jij bent een betrokken en bevlogen oogarts met een brede interesse, vooral op het gebied van
kinderoogheelkunde en ophthalmogenetica. Je bent nieuwsgierig en hebt belangstelling voor wetenschappelijk
onderzoek. Bovendien ben je communicatief sterk en kun je goed met kinderen omgaan. Daarnaast vragen wij:
•
•
•

Inschrijving in het medisch specialisten register van oogartsen, of in de afrondende fase van de
opleiding tot oogarts.
Uitstekende contactuele eigenschappen en affiniteit met het onderzoeken van kinderen.
Wetenschappelijke interesse en bereidheid om bij te dragen aan opleiding en kennisdeling.

Wat bieden we jou
• Een uitdagende, afwisselende functie in een werkveld dat volop in ontwikkeling is en mogelijkheden
biedt voor verdere uitbouw van specifieke deskundigheid.
• Een vast contract voor 24 - 32 uur per week.
• Een goed functionerend team in een open sfeer.
• Een marktconform salaris.
• CAO Gehandicaptenzorg en een aantrekkelijk meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Goed om te weten: Bartiméus heeft geen acute oogzorg. Je hebt dus geen avond- en weekenddiensten.
Een combinatie met werken in de algemene of academische oogheelkunde is bespreekbaar.

Interesse gewekt? Solliciteren is heel eenvoudig
Gebruik de link op onze vacaturepagina en de rest wijst zich vanzelf. Of stuur je cv met motivatie naar
hmathijssen@bartimeus.nl Je kunt tot 19 april solliciteren dan sluiten we de vacature.
Voor verdere informatie kan je contact opnemen met een van de oogartsen, prof. dr. Mies van Genderen,
dr. Ymkje Hettinga, dr. Harriët van Diemen, dr. Dzenita Smailhodzic en dr. Mary van Schooneveld. Ze zijn te
bereiken via ons secretariaat 030-6982453 of met Hester Mathijssen, recruiter, bereikbaar op 06 1818 9087.

