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Organisatieonderdeel
Vakgebied(en)
Aantal uren per week

Oogheelkunde
Medisch
0,75 fte

Jonkerbosch Medisch Specialistisch Bedrijf Nijmegen (JMSBN) is een per 1 januari 2015 opgericht MSB dat de
vorm heeft gekregen van een maatschap in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ). De maatschap wordt
gevormd door circa 85 medisch specialisten en bestaat uit elf Organisatorische Eenheden (samenwerking van
specialisten binnen één vakgebied). Als jonge en ondernemende organisatie heeft JMSBN veel aandacht voor
ontwikkelingen en vernieuwingen in de zorgmarkt. De medisch specialisten werken samen aan optimalisatie van
de patiëntenzorg binnen een financieel gezond bedrijf.
Wij zoeken per 1-1-2021 een chef de clinique oogheelkunde (0,75 fte), voor onze Organisatorische Eenheid (OE)
Oogheelkunde van het Jonkerbosch Medisch Specialistisch Bedrijf Nijmegen (JMSBN). Deze vacature is
ontstaan door het vertrek van de huidige chef de clinique. Een fellowship/verdieping als onderdeel van het
dienstverband behoort tot de mogelijkheden.
Waar jij komt te werken
Jaarlijks bezoeken ongeveer 50.000 patiënten onze polikliniek Oogheelkunde en vinden er ruim 10.000
oogoperaties en -injecties plaats. De Organisatorische Eenheid Oogheelkunde kent als aandachtsgebieden
de cataractchirurgie, vitreoretinale chirurgie, oculoplastische chirurgie, kinderoogheelkunde, strabologie,
glaucoom, traanwegchirurgie (in samenwerking met de afdeling KNO) en medische retina.
De Organisatorische Eenheid Oogheelkunde bestaat uit zeven oogartsen, die ondersteund worden door een
physician assistant, zeven orthoptisten, vier optometristen, waaronder twee physician assistants i.o., vijf TOA's,
ok assistenten, cataract medewerkers, doktersassistenten en administratief medewerkers. In samenwerking met
het Radboud UMC verzorgen we een deel van de opleiding van een oogarts, vooral het operatieve deel komt
hierbij aan bod. Daarnaast hebben we ook een ANIOS in dienst.
Sedert medio 2013 is de oogheelkunde in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis gehuisvest in een nieuwe,
geïntegreerde unit met twee oogheelkundige operatiekamers. Sedert medio 2015 wordt gewerkt
met een oogheelkundig elektronisch patiëntendossier (IFA) naast sinds december 2018 het ziekenhuis brede EPD
HIX.
Wat ga je doen?
Onder de noemer ‘Beter, beter worden – onze zorg’ werkt CWZ de komende jaren aan haar ambitie om te
excelleren op persoonlijke en doelmatige topzorg dichtbij huis. In dit kader heeft de OE Oogheelkunde een
ambitieus masterplan opgesteld. Hiermee willen we d.m.v. taakherschikking binnen de Oogkliniek en intensieve
samenwerking met huisartsen en optometristen in de regio efficiënte, kwalitatief hoogstaande, toegankelijke
oogzorg garanderen voor de regio Nijmegen.
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Zo maak jij het verschil
Wij zoeken een proactieve teamspeler met goede communicatieve vaardigheden, die wil bijdragen aan onze
ambities. Daarbij is er ruimte voor een eventueel fellowship/verdieping in één van onze aandachtsgebieden.
Ervaring is natuurlijk een aanbeveling, maar rond je binnenkort jouw opleiding tot oogarts af en herken jij je in
dit profiel, dan nodigen wij jou van harte uit te solliciteren.
Wat je van ons krijgt
 Arbeidsvoorwaarden conform AMS-regeling.


Een salaris afhankelijk van scholing en ervaring.



Een jaarcontract met uitzicht op verlenging, als de bedrijfsomstandigheden dit toelaten.



Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals; vakantiegeld, voordelige verzekeringen en een aantrekkelijk
belastingvoordeel bij de aanschaf van o.a. een fiets, laptop of je sportschoolabonnement.



Omdat wij een goede balans tussen inspanning en ontspanning belangrijk vinden faciliteren wij:
 een uitgebreid vitaliteitsprogramma ‘sterk in je werk’. Tevens loopbaanadvies en coaching;
 een aantrekkelijk programma van onze actieve personeelsvereniging ‘Zorgvrij’.
 een fietsbonussysteem. Medewerkers die op de fiets naar het werk komen, kunnen punten
sparen die voor cadeaus verzilverd kunnen worden.

Meer weten, solliciteren of meelopen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw Suze Valen en mevrouw Agnes Michiels, oogartsen,
te bereiken via de polikliniek oogheelkunde; telefoonnummer (024)3658761. Of kijk op
https://www.cwz.nl/patient/specialismen/oogkliniek en https://www.msbjonkerbosch.nl.
Interesse?
Jouw sollicitatiebrief met cv ontvangen wij graag via deze website en kun je richten aan het bestuur JMSBN, t.a.v.
dhr. dr. A.P.M. Boll.

