De Vakgroep Oogheelkunde Midden-Brabant is (bij voorkeur per 1 april a.s., later is
bespreekbaar) op zoek naar een

Oogarts m/v 0.6 FTE (in overleg is meer eventueel mogelijk)
Over ons
De vakgroep Oogheelkunde Midden-Brabant bestaat momenteel uit 10 oogartsen die
werkzaam zijn in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Iedere oogarts oefent het vak in
de volledige breedte uit, waarbij iedere oogarts ook zijn/haar eigen subspecialisatie heeft.
De Vakgroep Oogheelkunde maakt onderdeel uit van het MSB Midden-Brabant.
Toetreding tot de Vakgroep Oogheelkunde vindt plaats volgens gemaakte afspraken met
de Coöperatie MSB Midden-Brabant. Het MSB kent een uniforme toe- en
uittredingsregeling. Er bestaat ook de mogelijkheid het eerste jaar als chef de clinique te
werken. De arbeidsvoorwaarden zijn dan conform de AMS regeling.
Functie-eisen
In verband met het vertrek van een collega per 1 april 2022 zijn wij op zoek naar een
collega die wil werken in een hechte, enthousiaste, ambitieuze vakgroep, die collegialiteit
en een goede werksfeer hoog in het vaandel heeft staan. Binnen de vakgroep en op de
afdeling bestaat een cultuur van elkaar aanspreken en continu verbeteren. Wij zoeken een
oogarts die de lat hoog heeft liggen, flexibel is, een positieve houding heeft en er alles
voor doet om de patiënt op 1 te zetten
ETZ
Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is gevestigd op 3 locaties (1 in Waalwijk en 2 in
Tilburg). Oogheelkunde wordt hoofdzakelijk op 2 locaties uitgevoerd die beide zijn
voorzien van de meest moderne apparatuur zoals: OCT A, ICG, PDT, pascallaser, etc. Beide
Tilburgse locaties hebben een eigen operatie- en behandelkamer op de polikliniek,
ondersteund door eigen OK-personeel. Dit stelt ons in staat om 5000 staaroperaties per
jaar uit te voeren. Bovendien hebben we een gestroomlijnde macula poli met macula
straat. De spreekuren worden volledig ondersteund door TOA's, orthoptisten en
optometristen. Wij zijn mede eigenaar van Lasik centrum Boxtel waar we refractieve
behandelingen uitvoeren.
Informatie & sollicitatie
Inlichtingen over deze functie zijn verkrijgbaar bij mw. Dr. C.W.T.A. Lardenoije, oogarts en
medisch manager, telefoon 013-2213620 dan wel bij mw. dr. E. Donga, voorzitter MSB
M-B, via e-mail te richten aan s.demoor@etz.nl.
Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een Curriculum Vitae, kunt u binnen 4 weken
richten aan het Bureau MSB M-B, t.a.v. mw. dr. E. Donga, voorzitter MSB M-B, Postbus
90151, 5000 LC Tilburg of per e-mail aan mw. S. Meijer-de Moor (beleidsadviseur MSB)
s.demoor@etz.nl

