Wegens beëindiging van werkzaamheden van twee van onze collega’s zijn er bij ons per 1 juni en 1
augustus a.s. vacatures voor 2 oogartsen (1.8-2.0 fte)

De vakgroep oogheelkunde
De vakgroep oogheelkunde bestaat momenteel uit 9 oogartsen (locatie Hoorn en locatie
Purmerend) die het vak in de volle breedte uitoefenen met speciale aandacht voor corneachirurgie,
crosslinking, cataract- en traanwegchirurgie, ooglidchirurgie en maculazorg. Wij verzorgen in
samenwerking met het Vumc de B-opleiding tot oogarts. Daarbij beschikken wij over nagenoeg alle
faciliteiten zoals een voor- en achtersegment OCT, pentacam, endotheelcamera, fluorescentie- en
icg angiografie en volledige koppelingen van apparatuur aan het EPD. In het kader van de fusie
wordt er actief gewerkt aan integratie van de Hoornse vakgroep met de Purmerendse vakgroep. De
afdeling oogheelkunde is partner van het Oogzorgnetwerk.
De functie
U bent een enthousiaste en ambitieuze collega die de oogheelkunde in de volle breedte wil
beoefenen en die in het bezit is van uitstekende chirurgische vaardigheden waaronder met name
phakochirurgie. Naast deze algemene vaardigheden heeft één van beide kandidaten
corneachirurgische vaardigheden, een fellowship cornea doorlopen òf de bereidheid om een
fellowship cornea te doorlopen. De corneachirurgie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met
het Academisch team Amsterdam. U levert, samen met de zittende collega’s, een actieve bijdrage
aan de organisatie en ontwikkeling van de zorg door onder andere participatie in commissies en
bestuursorganen. Tevens verwachten wij van u een actieve bijdrage aan de opleidingen. U werkt
binnen een team van optometristen, TOA’s, een PA, een coassistent en 3 AIOS.
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een uitdagende werkomgeving met goede faciliteiten. Een omgeving die volop in
beweging is en met ruimte voor persoonlijke groei. Beide locaties van het ziekenhuis (Hoorn en
Purmerend) zijn goed bereikbaar met eigen of openbaar vervoer. De standplaats voor deze functie is
zowel Hoorn als Purmerend, beide op ca een half uur reisafstand van het centrum van Amsterdam.
Salariëring geschiedt volgens de AMS regeling met een productie- en kwaliteit gerelateerde toelage.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Contactinformatie
Solliciteer direct online. Voor meer informatie over deze vacature kunt u zich wenden tot de leden
van de vakgroep: dhr. R.A. (Raph) Borsje, dhr. L.M. (Luc) van Beek, mevr. M.A. (Marja) Breedijk, dhr.
S. (Siong) Hwan, dhr. R. (Ruben) de Boer, dhr. H. (Hussein) Khalil of mevr. dr. N. (Nynke) KlaassenBroekema, allen bereikbaar via telefoonnummer 0229-257231 of 0299-457504. Graag ontvangen wij
uw sollicitatie voor 31 juli.

