Oogarts
(0,8-1,0 fte)

De Coöperatie Medisch Specialisten Gelre u.a. zoekt per 1 januari
2022 voor haar vakgroep oogheelkunde, een oogarts (0,8-1.0 fte)
wegens pensionering van één van de collega’s.
CMS Gelre U.A.
Op 1 januari 2015 is de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A. opgericht, een
samenwerkingsverband van specialisten werkzaam binnen Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen
en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. CMS Gelre U.A. stelt zich ten doel optimale
medische zorg te verlenen aan alle patiënten van Gelre ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
Daarnaast wil CMS Gelre een rol nemen in het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten en het
innoveren van bestaande producten.
CMS Gelre kent 162 leden, specialisten van de vakgroepen anesthesiologie, cardiologie, chirurgie,
dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, intensive care geneeskunde, kaakchirurgie, KNO,
longgeneeskunde, MDL, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, plastische
chirurgie, radiologie en urologie.
Vakgroep Oogheelkunde Gelre
De per 1 januari 2011 gefuseerde vakgroep Oogheelkunde Gelre bestaat uit 13 ambitieuze allround
oogartsen met aandachtsgebieden cataractchirurgie, cornea-chirurgie, medische retina, strabologie,
ooglid- en refractiechirurgie.
De hoofdlocaties zijn gevestigd in de Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn en Zutphen. Gelre ziekenhuizen
beschikt over de STZ status. De buitenpoliklinieken zijn gevestigd in Epe en Lochem. Samen met de
oogartsen van het Deventer Ziekenhuis wordt tevens gewerkt in het SKB te Winterswijk.
De vakgroep heeft de opleidingsbevoegdheid voor de perifere stage van de opleiding tot oogarts
voor het UMC Utrecht (2 AIOS werkzaam in Apeldoorn), de coassistenten en de opleiding tot
optometrist en orthoptist. Samen met de oogartsen uit het Deventer Ziekenhuis vindt, naast de
reguliere zorg, tevens gespecialiseerde zorg plaats, waaronder cornea-pathologie/chirurgie,
vitreoretinale chirurgie, refractieve chirurgie (ooglaser, lensimplantatie)en glaucoomchirurgie
De oogartsen werken nauw samen met optometristen, TOA's en orthoptisten. Sinds een jaar werken
onze optometristen in Apeldoorn en Zutphen ook voor de 1e lijn in het Optometrisch Centrum Gelre
Ziekenhuizen. De poliklinieken zijn geoutilleerd met de modernste apparatuur en programmatuur oa.
voor - en achtersegment O.C.T., digitale fluorescentie-angiografie/ spleetlampcamera, patroonlaser,
SLT en PLT laser, endotheelcelcamera en corneatopograaf. De vakgroep heeft toegang tot een eigen
operatiekamer op het O.K.-complex met eigen personeel en planning.
Functie-eisen
U bent een enthousiaste en ambitieuze collega met goede chirurgische vaardigheden.
U heeft de ambitie om een aandachtsgebied verder te ontwikkelen of bent al specialist in een
deelgebied van de oogheelkunde. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die met name interesse in de
medische retina heeft. U bent gewend hoge kwaliteit te leveren en u beschikt over goede sociale en
communicatieve vaardigheden. U bent bereid om flexibel op meer dan een van de genoemde
standplaatsen te werken en met betreffende ziekenhuizen een goede samenwerkingsrelatie aan te
gaan.
Ons aanbod
U treedt in dienst van de CMS Gelre U.A.. Salariëring geschiedt aanvankelijk volgens de AMS

(inschaling naar werkervaring en opleiding). De intentie is om, bij gebleken geschiktheid, als lid toe te
treden tot de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A.. U komt te werken in een ambitieuze
werkomgeving en een prachtige woonomgeving .
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze vacature? Dan kunt u contact opnemen met een van de
vakgroepleden: dhr A.J.M. van Hogerwou, tevens Medisch manager, dhr. Y.K. Nio of dhr. D.Beetsma.
allen bereikbaar via 055-5818181.
Interesse?
Bent u geïnteresseerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor ….. 2021
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

