Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch
Wij zoeken een enthousiaste

ANIOS oogheelkunde
per 1 september 2021
(of kort daarna)
voor 2 dagen per week
(dus te combineren met deeltijd werk of onderzoek elders)
-

wij bieden jou de mogelijkheid om relevante werkervaring op te doen op het gebied
van oogheelkunde. Na een inwerkperiode ga je zelfstandig aan de slag waarbij je
spreekuur houdt voor spoedpatiënten onder supervisie van een van de aanwezige
oogartsen. Er is optimale begeleiding vanuit ons enthousiaste, ervaren
opleidingsteam van 9 oogartsen, optometristen, TOA’s en Physisian Assistant
Daarbij doe je metingen en onderzoek, en stel je diagnose en behandelplan vast.
Eigen initiatief en betrokkenheid worden daarin zeer gewaardeerd.
Een flinke dosis werkervaring, wat een goede opstap kan zijn voor o.a. de opleiding
tot oogarts.

-

Je plaatst intravitreale injecties bij patiënten die voor behandeling komen voor
macula degeneratie, diabetische retinopathie en retinale vaat occlusies.
Ervaring met deze handeling is niet vereist.
Je bent in staat om de patiënt op z’n gemak te stellen. Je wordt hierin goed opgeleid
en begeleidt.

-

Heb je de ambitie om in korte tijd veel medische kennis en expertise op te doen in
het uitdagende werkveld van oogheelkunde.
Wij bieden jou deze kans.

-

2 dagdelen Intra Vitreale Injecties (met anti-VEGF) op POK (op hoofdlocatie JBZ en
ook in buitenpolikliniek JBZ in Boxtel) op dinsdag / donderdag / vrijdag
de andere 2 dagdelen mogelijkheid om mee te kijken en je te bekwamen in de
oogheelkunde, in onze grote perifere poliklinische praktijk, waar opleiden hoog in
het vaandel staat (o.a.: 4e jaars AIOS uit UMCU gedurende een jaar perifere stage)

-

Als je interesse hebt stuur dan svp
korte sollicitatie/motivatie brief + CV naar j.v.haarlem@jbz.nl EN ma.smeets@jbz.nl
(svp i.v.m. vakantie periode aan beiden sturen)
of neem telefonisch contact op 073 – 553 6265 (M. Smeets, I. Bronkhorst of J. v. Haarlem,
oogartsen)

