Zuyderland Eyescan Oogzorgkliniek is op zoek naar een

Oogarts

Zuyderland Eyescan Oogzorgkliniek Limburg is
op zoek naar een allround oogarts die ons team
van zes oogartsen komt versterken.
Wij zijn een Zelfstandig Behandel Centrum waar
patiënten voor vrijwel alle oogaandoeningen
terecht kunnen. De kliniek is onderdeel van het
landelijke Eyescan netwerk, bestaande uit 7
oogzorgklinieken, 2 refractieklinieken en een
netwerk van 100 optiekondernemingen. De
locatie van Zuyderland Eyescan bevindt zich
binnen de muren van het Zuyderland Ziekenhuis
te Sittard, op 5 km van de Duitse- en 10 km van
de Belgische grens. De medische inbedding
functioneert als een vakgroep in een
Samenwerkende Topklinische
Opleidingsziekenhuis. Onze oogartsen zijn
buitengewoon staflid van het MSB van het
Zuyderland.
Onze modern ingerichte kliniek op de 4de
verdieping van de zorgboulevard in het
Zuyderland ziekenhuis locatie Sittard biedt
ruimte aan 8 spreekkamers, 3 orthoptiekamers,
diverse onderzoeks/behandelruimtes, 2
operatiekamers en een verkoeverkamer. De
locatie beschikt over de nieuwste apparatuur
(o.a. Heidelberg- en Zeiss-OCT en PASCALlaser). Op de operatiekamer werken we met het
Alcon- platform: Luxor, Centurion en Verion. Per
jaar zien we ruim 40.000 patiënten en vinden er
ongeveer 2.500 operatieve ingrepen plaats.
Naast de locatie in Sittard is er ook een
polikliniek in Heerlen waar spreekuur wordt
gehouden.

Waar ben jij een kei in:
U bent allround oogarts met goede
communicatieve vaardigheden. Tevens bent u
chirurgisch vaardig of heeft u de ambitie dit te
willen worden. Binnen de kliniek is dan de
mogelijkheid dit verder te ontwikkelen. U
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bent een teamspeler en functioneert het best in
een groep, die samen verantwoordelijk wil zijn
voor het leveren van goede kwaliteit en
patiëntvriendelijke zorg. Ook collegae die in de
afrondende fase van hun opleiding zitten worden
van harte uitgenodigd om te reageren.

Wij bieden
Na een selectieprocedure treedt u toe tot een
plezierige groep oogartsen, werkzaam in een
goed georganiseerde oogheelkundige kliniek.
Voor de indiensttreding geldt de CAO-AMS. Een
resultaat afhankelijke bonusregeling is
opgenomen in uw arbeidscontract.

Wat ga je bij ons doen:
U komt te werken in een team van zes allround
oogartsen met als aandachtsgebieden
(refractieve) cataractchirurgie,
traanwegchirurgie, oculoplastische chirurgie,
medische retina en MS.
U wordt ondersteund door een uitgebreid team
van orthoptisten, optometristen, TOA’s en OKassistenten en anesthesiemedewerkers. Onze
oogartsen werken veel met supervisie
spreekuren, waarbij de patiënt volledig wordt
voorbereid door de optometrist/orthoptist en de
oogarts supervisie heeft over een aantal
spreekuren.
We zijn een opleidingscentrum voor coassistenten, semi- artsen, optometristen,
orthoptisten, huisartsen in opleiding en een
physician assistent, waarbij u wordt
aangemoedigd een bijdrage te leveren aan hun
opleiding.

Mocht naar aanleiding van deze advertentie uw
interesse zijn gewekt, dan vragen wij u een
schriftelijke reactie te richten aan onze
kliniekmanager Judith Meertens:
j.meertens@eyescan.nl
Voor meer informatie kunt u terecht bij drs.
B.A.J. Eneman, of één van de andere oogartsen,
bereikbaar via telefoonnummer 088 - 1111 963
b.eneman@eyescan.nl
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