Het Amphia Ziekenhuis is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350
vrijwilligers één van de grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. Als STZ ziekenhuis
loopt het Amphia ziekenhuis voorop met wetenschappelijk patiëntgericht onderzoek,
topklinische zorg en opleidingen. De hoofdlocatie Molengracht in Breda is een modern
nieuw ziekenhuis, geheel gericht op de toekomst, met alle kansen voor het realiseren
van al onze ambities, waaronder topzorg op meerdere gebieden, in alle vakken.
Het medisch specialistisch bedrijf – Amphia (MSB-A) is een zelfstandige coöperatie van de
medisch specialisten die collectief werken in goede samenwerking met de Amphia organisatie.
Het Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia biedt toegankelijke, efficiënte en veilige basis-,
specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit het
belang en het perspectief van de patiënt en zijn verwijzer. Naast patiëntenzorg wordt veel
aandacht geschonken aan onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek.
De vakgroep oogheelkunde is per 1 juli 2021 op zoek naar een

Oogarts (0.6-0.8 fte)
Profiel lid MSB-A - vakgroep oogheelkunde
De vakgroep oogheelkunde bestaat uit 12 oogartsen. Als vakgroep hebben we al een aantal
subspecialismen in huis en hebben we de ambitie deze verder te ontwikkelen. De vakgroep
participeert bovendien in de opleiding tot oogarts en basisarts. De spreekuren worden door een
technisch oogheelkundig assistent ondersteund. Tevens zijn er optometristen en een physician
assistant werkzaam op onze beide poliklinieken in Breda en Oosterhout. De vakgroep bestaat
uit de collegae dr. B.T.H. van Dooren, dr. T.P. Colen, mw. M. Kooijman-de Groot, mw. L.J.C
Hartman, mw. O. Jovanovic, mw. I.L.A. van Liempt, dr. G.L. Porro, dr. N.J. Reus, mw. O.A.M.
Tigchelaar-Besling, mw. L.J.C. van Vliet, mw. C. Weenen en mw. dr. J.J.M. Willemse-Assink.
Uw Profiel
U oefent het vak in zijn volle omvang uit. Een subspecialisatie cornea strekt tot aanbeveling.
Naast deze taken wordt van u een actieve bijdrage verwacht met betrekking tot het geven van
onderwijs aan arts-assistenten in opleiding tot oogarts en co-assistenten. U bent een
enthousiaste en betrokken oogarts met goede contactuele en chirurgische vaardigheden. Tot
aanbeveling strekken relevante wetenschappelijke ervaring en innovatieve belangstelling.
Ons aanbod
Toetreding tot de vakgroep oogheelkunde vindt plaats volgens gemaakte afspraken in de
coöperatie MSB-A. Het MSB-A kent een uniforme toetredingsregeling.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met C. Weenen, voorzitter vakgroep, via
telefoonnummer 076 5952281 of per e-mail (cweenen@amphia.nl).
Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van referenties kunt u tot en met 15 mei 2021 richten
aan secretariaat MSB-A, t.a.v. dr. R. Wagenmakers, voorzitter Bestuur MSB-A of per e-mail
aan msba-secretariaat@amphia.nl.
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