Het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf Ziekenhuis Rivierenland zoekt
een enthousiaste

Oogarts (m/v)
De vakgroep Oogheelkunde bestaat uit vijf ambitieuze allround oogartsen met als aandachtsgebieden
cataractchirurgie, refractiechirurgie, ooglidchirurgie, glaucoom, strabologie en medische retina. De vakgroep
heeft de opleidingsbevoegdheid voor de opleiding tot oogarts (UMCU). Tevens worden er coassistenten
opgeleid en is er een stageplaats voor de opleiding tot optometrist en orthoptist. Er zijn 4 optometristen en
5 orthoptisten werkzaam. De spreekuren worden altijd door TOA’s ondersteund. Er is een ruime goed
geoutilleerde polikliniek, voorzien van de modernste apparatuur.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met goede communicatieve en chirurgische vaardigheden.
Aandachtsgebied medische retina interesse of ervaring strekt tot de aanbeveling. U bent een praktiserend
oogarts of rondt de opleiding binnenkort af. U kenmerkt zich door uw patiëntgerichtheid en goede
samenwerking. Verder bent u flexibel, resultaatgericht, en toont u initiatief en visie. U wordt betrokken bij de
begeleiding van de AIOS en coassistenten.
Toetreding tot de vakgroep vindt plaats volgens de geldende richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten.
De oogartsen zijn lid van het CMSB Rivierenland, een coöperatie waarbinnen circa 65 vrijgevestigd medisch
specialisten in het ziekenhuis Rivierenland vertegenwoordigd zijn.
Ziekenhuis Rivierenland is een middelgroot regionaal ziekenhuis in Tiel, met buitenpoliklinieken in Culemborg
en Beneden Leeuwen. Het heeft een vriendelijke, vertrouwelijke uitstraling. Zorg dichtbij, veilig en betrokken
bij de patiënten. Bijna alle medisch specialistische zorg is vertegenwoordigd. Zie ook www.zrt.nl
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P.S. Edelbroek, oogarts, de heer C. van der
Windt, oogarts op tel nr. 0344 – 674445 of de voorzitter van het CMSB, de heer drs. T.P. Bruggink (0655363952).
Solliciteren
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw curriculum vitae, kunt u tot 22 mei sturen naar het CMSB t.a.v. de
heer drs. T.P Bruggink, e-mail: CMSB.rivierenland@zrt.nl.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

