VieCuri is een TopKlinisch ziekenhuis met locaties in Venlo en Venray en enkele buitenpoli’s
in omliggende gemeenten. Werken bij VieCuri betekent werken in een ziekenhuis met
ruimte voor professionals. Meer ruimte en verantwoordelijkheid om je beroep uit te
oefenen. VieCuri maakt deel uit van een samenwerkingsverband van zesentwintig
vooraanstaande opleidingsziekenhuizen die topklinische en vaak hooggespecialiseerde
medische zorg verlenen en een duidelijke focus hebben op wetenschap en innovatie: de
vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Als
opleidingsziekenhuis investeren wij in onze mensen. Zodat we niet alleen de beste zorg
kunnen bieden aan onze patiënten, maar ook de beste professionals in huis hebben die de
ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en hun professionele e ambities waar te maken.
Binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) zijn ruim 170 medisch specialisten in vrije
vestiging en in dienstverband actief. Het MSB levert samen met Viecuri hoogwaardige
medisch specialistische patiëntenzorg. Het MSB hecht veel waarde aan innovatie, kwaliteit
en samenwerking binnen de regio.
De vakgroep Oogheelkunde van VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg bestaat uit
een team van toegewijde artsen die op de locaties in Venlo en Venray werkzaam zijn.
Iedere oogarts heeft zijn/ haar subspecialisatie. De oogartsen worden op de polikliniek
ondersteund door 4 optometristen, 6 TOA’s, 3 orthoptisten en 2 arts assistenten.
Binnen de formatie van 5 fulltime en 2 parttime werkende oogartsen, hebben wij nu
vacatureruimte voor 1 enthousiaste en gedreven collega.
In verband met praktijkbeëindiging, zijn wij daarom op zoek naar

1 OOGARTS m/v
(0,75 fte).
Een intentie tot subspecialisatie of aantoonbare interesse in een deelgebied strekt tot
aanbeveling.
Van de toekomstige collega wordt verwacht dat hij/ zij een bijdrage levert aan staf- en
managementtaken en inzetbaar is op onze beide locaties.
De diensten worden in goede samenspraak met de 3 oogartsen van het ziekenhuis Boxmeer
ingevuld.
Wij bieden een plaats in een ambitieus en collegiaal team van oogartsen, met een duidelijke
ambitie tot leveren van topklinische oogheelkundige zorg.
We hebben een goed uitgeruste afdeling met Heidelberg OCT en Humphrey perimetrie op
beide locaties en een pentacam en echografie op locatie Venlo. Therapeutisch beschikken
we over een dedicated operatiecomplex voor oogheelkunde met goed opgeleide
operatieassistenten (VieCuri Oogheelkundig Centrum) in Venray, een zelfstandige
behandelkamer in Venlo, een Pascal laser in Venlo en een Ellex laser (yag/SLT) op beide
locaties.
De vakgroep Oogheelkunde heeft zicht op een permanente Opleidingsstage Oogheelkunde
vanaf najaar 2018. Daarom vragen wij de intrinsieke motivatie om het opleidingsklimaat te
versterken en tevens zowel AIOS, ANIOS als co-assistenten te begeleiden. Affiniteit met
Wetenschap is een duidelijke pre.
De praktijk wordt in vrije vestiging uitgeoefend; praktijkoverdracht geschiedt conform de
richtlijnen van de FMS.

Informatie
Inlichtingen over deze functie worden u graag verstrekt door de voorzitter van de vakgroep
de heer M. van de Put (mvdput@viecuri.nl) of met de voorzitter van het Medisch
Specialistisch Bedrijf de heer R.Y. van der Velde (tel. 077-3205318).
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van uw CV en motivatie, kunt u voor 30 juli a.s.
richten aan de heer R.Y. van der Velde, voorzitter MSB VieCuri Medisch Centrum voor
Noord-Limburg, via werken@viecuri.nl

