Het Medisch Specialistisch Bedrijf Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (MSB VCL) is een maatschap van de
vakgroepen cardiologie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, KNO, longziekten, MDL,
neurologie, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, radiologie, reumatologie en urologie. Het MSB
VCL voert zijn werkzaamheden grotendeels uit in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Het MCL is een
groot en modern ziekenhuis, gelegen in het hart van Friesland en lid van de Samenwerkende Topklinische
opleidingsZiekenhuizen (STZ).
Het MSB VCL is op zoek naar een

oogarts (0.8 fte)
die het vak in de volle breedte kan uitoefenen.
De vakgroep oogheelkunde bestaat uit vijf oogartsen met de volgende subspecialisaties:
traanwegchirurgie, glaucoomchirurgie, ooglidchirurgie, strabismuschirurgie en torische lensimplantaties.
Ondersteuning wordt geboden door drie orthoptisten, één optometrist en tien TOA’s.
Alle operaties vinden plaats op locatie Leeuwarden. Daarnaast vinden ooglidchirurgie en intravitreale
injecties ook op locatie Harlingen plaats. Vanaf december zal er volledig gewerkt worden met het EPD
EPIC. Binnen de regio wordt goed samengewerkt met de ziekenhuizen in Heerenveen, Sneek en
Drachten. Wat betreft de diensten is er een samenwerkingsverband met de oogartsen van deze
ziekenhuizen.

Uw profiel
-

Allround oogarts met goede chirurgische vaardigheden.
Collega’s met ervaring in een subspecialisatie of afgeronde promotie strekt tot aanbeveling.eur.
Oogartsen in opleiding die binnenkort hun opleiding voltooien zijn ook welkom. Mogelijkheden
voor subspecialisatie zijn aanwezig.
Participatie in onderwijs aan co-assistenten, arts-assistenten en paramedici.
Bereidheid tot invulling van ziekenhuis- en vakgroepgebonden managementtaken.

Het aanbod
Zowel werken in loondienst bij het MSB VCL met salariëring volgens AMS, als toetreding tot de maatschap
middels een inverdienregeling, behoort tot de mogelijkheden.

Informatie
U kunt meer informatie over deze functie inwinnen bij mevrouw M.M. de Vries, oogarts, (e-mail:
margriet.de.vries@mcl.nl / tel. 058-286 6981) en bij mevrouw C. Alkema, teammanager zorgproces (email: c.alkema@mcl.nl / tel. 058-286 8261).
Zie www.msbvcl.nl voor informatie over het MSB VCL en www.mcl.nl voor algemene informatie over het
ziekenhuis.

Sollicitatie
Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, kunt u tot 1 juni 2022 richten aan:
MSB VCL, via e-mail: msbvcl-bureau@mcl.nl, maar bij voorkeur via de button op de website van het MCL:
https://www.mcl.nl/werken-in-het-mcl

