De vakgroep oogheelkunde van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf U.A. (MSB) is op zoek
naar een enthousiaste collega

Oogarts (0,7 fte)
Het MSB levert medisch specialistische zorg aan het Beatrixziekenhuis, onderdeel van de
ketenorganisatie Rivas zorggroep. Het ziekenhuis heeft locaties in Gorinchem en Leerdam
(polikliniek), is JCI geaccrediteerd en mensgerichte zorg volgens het Planetree-concept staat voorop.
Samen met de zorgverzekeraar zijn diverse zorgvernieuwende projecten ingezet onder de noemer
`Kwaliteit als Medicijn` (KAM). Het Beatrixziekenhuis staat garant voor hoogwaardige medisch
specialistische zorg met moderne medische voorzieningen en een breed aanbod van specialismen.
De vakgroep
Onze vakgroep oogheelkunde bestaat momenteel uit 3 jonge, ambitieuze allround oogartsen met als
aandachtsgebieden cataractchirurgie, glaucoomchirurgie, strabologie en ooglidchirurgie. De vakgroep
heeft een samenwerkingsverband met het UMCU voor de opleiding van co-assistenten. Tevens
hebben we een goede samenwerking met Het Oogziekenhuis Rotterdam voor onze tertiaire
verwijzingen.
De spreekuren zijn volledig ondersteund door TOA's. Ook werken we samen met een physician
assistant die zelfstandig intravitreale injecties verricht en een optometrist die zelfstandig
screeningspoli's draait. Verder zijn er 4 orthoptisten bij ons werkzaam. Er wordt veel aandacht besteed
aan werkplezier en onderlinge samenwerking, wat de laatste jaren heeft geresulteerd in een zeer
goede onderlinge sfeer.
De afdeling oogheelkunde beschikt over de nieuwste apparatuur op de recent gerenoveerde
polikliniek en OK-complex: Zeiss microscoop met Callisto systeem voor torische markering, Zeiss IOL
master 700, Alcon Centurion en Pentacam. Tevens beschikken wij over een patroonlaser, YAG laser
met SLT module en OCT met OCT-angio module. We werken met een EPD van chipsoft (Hix) en een
externe beeldenbank (forum van Zeiss).
Wij hebben een samenwerkingsverband met de oogartsen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis,
Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum voor de verdeling van onze
weekenddiensten.
Wij vragen
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega met goede communicatieve en chirurgische
vaardigheden. Aandachtsgebied of interesse in medische retina strekt tot de aanbeveling. Ook
collegae die binnenkort de opleiding afronden worden van harte uitgenodigd te solliciteren.
Arbeidsvoorwaarden
U wordt lid van het MSB. Het MSB hanteert een in- en uitverdienregeling van drie jaar. Daarnaast
wordt u lid van de Vereniging Medische Staf.
Meer informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
mevrouw H.A.G. Heule - Dieleman (oogarts) via telefoonnummer 06 - 47 99 27 25
de heer N.E.D Hoevenaars (oogarts) via telefoonnummer 06 – 48 50 02 88

Solliciteren kan tot en met 24 maart 2019 via www.werkenbijrivas.nl, onder het kopje 'vacatures'.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

