Oogarts
De vakgroep Oogheelkunde zoekt namens de maatschap Vrijgevestigde Specialisten
Deventer (VSD) een Oogarts. De maatschap VSD levert haar diensten aan het
Deventer Ziekenhuis en is opgericht in 1999. Alle vrijgevestigde specialisten binnen
het Deventer Ziekenhuis maken deel uit van de maatschap. De maatschap is
geharmoniseerd in inkomen en werklast en kent een in- en uitverdienregeling.
De vakgroep Oogheelkunde
De vakgroep oogheelkunde bestaat nu uit 7 oogartsen, 8 optometristen, 3 TOA's, 3
orthoptisten, 15 polikliniekassistenten en 1 operationeel manager. De optometristen
en TOA's zorgen voor een vergaande taakdifferentiatie. De vakgroep kent een
hoofdlocatie in het Deventer Ziekenhuis en 2 buitenpoli's in Raalte en Rijssen.
Vanwege uitbreiding in Deventer en in Winterswijk hebben wij ruimte (0.65 tot
0.8 fte) voor een nieuwe collega: een Algemeen Oogarts, al dan niet met een
subspecialisatie.
Hoe wij werken
De oogheelkunde wordt in de volle breedte uitgeoefend, waaronder vitreoretinale
chirurgie, strabismuschirurgie, refractiechirurgie, medische retina,
corneatransplantaties, glaucoomchirurgie en implantatie van premium kunstlenzen.
Het ziekenhuis heeft een moderne en ruim opgezette polikliniek oogheelkunde met 2
ingrepenkamers. De polikliniek is goed geoutilleerd. Ons ziekenhuis gebruikt een
elektronisch patiënten-dossier van Chipsoft (HiX) met een imageviewer Forum.
We werken samen met de oogartsen van het Gelre ziekenhuis (Zutphen, Apeldoorn).
Vanuit "de Stedendriehoek" wordt samengewerkt in het ziekenhuis SKB te
Winterswijk en de diensten worden gedeeld. De nieuwe oogartsen zullen deels in het
Deventer Ziekenhuis en deels in Winterswijk ingezet gaan worden.
Er is opleidingsbevoegdheid, vanuit het UMCG, voor de perifere stage van de
opleiding tot oogarts.
Wat we vragen
Wij zoeken een enthousiaste algemene oogarts (al dan niet met een
aandachtsgebied) met goede chirurgische, communicatieve en didactische
vaardigheden, die het vak in de volle breedte wil uitoefenen en graag in teamverband
werkt. Je bent bereid om op meerdere locaties te werken. Ook arts-assistenten
worden uitgenodigd te reageren. We verwachten deelname aan onderwijsactiviteiten
voor o.a. co-assistenten en optometristen en een bijdrage aan staf- en
managementfuncties op vakgroep- en ziekenhuisniveau.
Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende baan in Deventer en Winterswijk. De regio van
Deventer is een mooie omgeving om te wonen, werken en recreëren. De sfeer in de

vakgroep is collegiaal, open en transparant. Er zijn genoeg mogelijkheden om jezelf
en het vakgebied verder te ontwikkelen.
Meer weten?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Bram van
Kooij, vakgroep voorzitter, via het algemeen telefoonnummer 0570-535117.
Wilt je eerst de sfeer komen proeven? Dat kan uiteraard. Graag nodigen wij je uit
voor een bezoek aan onze polikliniek.
Reageren
Heb je interesse om deel uit te maken van onze vakgroep? Dan nodigen wij je van
harte uit te solliciteren via de website. https://www.dz.nl/werken/vacatures/oogarts.

