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Oogarts met interesse in medische retina
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De functie
Ben je een oogarts met interesse en bewezen expertise in medische retina? Dan is dit
wellicht een interessante functie.

Wij zijn op zoek naar een bevlogen, bij voorkeur gepromoveerde, oogarts met bewezen
interesse in medische retina.
De afdeling Oogheelkunde heeft vijf hoofdtaken: patiëntenzorg, onderwijs, opleiding,
onderzoek en nascholing. De afdeling levert topreferente zorg en topklinische zorg op het
gebied van oogoncologie, medische retina, Kinderoogheelkunde en academische oogzorg in
de gehele breedte van het valgebied. Er wordt nauw samengewerkt met verschillende
disciplines.
De afdeling Oogheelkunde is voor de opleiding geaffilieerd met de Haagse ziekenhuizen
Haaglanden Medisch Centrum en HAGA, en met het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp.

Het profiel
Voorde aanvulling van ons team met 12 oogartsen zoeken wij een enthousiaste oogarts
met bewezen interesse in de medische retina. Aanvullend kan geparticipeerd worden in
uveitis, neuro-ophthalmologie en/of vitreoretinale chirurgie. Je hebt affiniteit met
wetenschappelijk onderzoeken onderwijs.
De werkzaamheden zullen bestaan uit het verlenen van oogheelkundige zorg, zowel
diagnostisch als chirurgisch. Je zal deelnemen aan de diverse multidisciplinaire
besprekingen, wordt betrokken bij alle vijfde hoofdtalen en doet supervisie voorde artsassistenten in opleiding tot oogarts.
We zoeken een oogarts die patiëntgericht, collegiaal en flexibel is, die de verbinding zoekt
en een teamspeler is.
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Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC Leiden

Het aanbod
Bij een aanstelling van 1,0 fte. word je aangesteld voor tenminste 40 uur. Dit is exclusief de
diensten en arbeid verricht tijdens diensten. Je krijgt in eerste instantie een aanstelling voor
één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is conform CAO UMC, schaal
UMS.

Werken bij het LUMC
Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren
door internationaal vooraanstaand onderzoek. We werken daarbij patiëntveilig en gastvrij.
Om dit te realiseren zijn artsen, gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel
en wetenschappelijke onderzoekers nodig.
De afdeling Oogheelkunde levert jaarlijks aan circa 50.000 patiënten poliklinische
oogheelkundige zorg en voert ruim 100.000 consulten en verrichtingen uit. Naast oogartsen
en aios zijn op de afdeling verpleegkundigen, optometristen, TOA's, orthoptisten en
fotografen werkzaam op een goed geoutilleerde polikliniek met moderne diagnostische
apparatuur, waarin "state of the art" hulponderzoek mogelijk is. Ook werkt de afdeling met
een elektronisch patiëntendossier (HiX). De afdeling beschikt over een goed functionerend
trialbureau waar verschillende nationale en internationale klinische studies worden
uitgevoerd.
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Meer informatie
De uitgebreide vacaturetekst kunt u vinden op www.werkenbijhetlumc.nl.
Daarnaast kunt u contact opnemen met Prof. dr. G.P.M. Luyten, afdelingshoofd
Oogheelkunde, telefoon 071 526 23 88.

Voor deze functie vragen wij referentiesop.

