De Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam zoekt een :

Oogarts M/V
( minimaal 0.7 FTE)

In aandachtsgebied Kinderoogheelkunde en Strabismus
De Coöperatie verzorgt medisch specialistische oogzorg in Het Oogziekenhuis Rotterdam. De Coöperatie heeft
41 leden, waarvan 36 oogartsen en 5 anesthesiologen. De oogartsen van de Coöperatie verlenen ook medisch
specialistische zorg in diverse andere ziekenhuizen in de Rotterdamse Regio.
Het Oogziekenhuis Rotterdam is een begrip in de gezondheidszorg. Het oogziekenhuis Rotterdam heeft de
ambitie om hét centrum voor de topspecialistische en brede oogheelkundige zorg in Nederland te zijn. Er
wordt tweede- en derdelijns oogzorg verricht. Jaarlijks worden 13.500 patiënten geopereerd en 150.000
patiënten poliklinisch behandeld. Daarnaast is het de grootste opleider van oogartsen en biedt het ruimte voor
diverse fellowships. In samenhang hiermee wordt er, samen met het ROI (Rotterdams Oogheelkundig Instituut,
klinisch wetenschappelijk onderzoek verricht. De manier van werken en samenwerken in het oogziekenhuis
vloeit voort uit drie kernwaarden: toonaangevend, betrokken en Rotterdams.
De kerntaak
In verband met de pensionering van een van onze collega’s zoeken wij een enthousiaste collega voor het
verlenen van oogheelkundige zorg in het vakgebied kinderoogheelkunde en strabismus. U bent werkzaam
binnen deze vakgroep die uit 4 oogartsen bestaat. De vakgroep levert naast tweedelijns zorg ook
hooggespecialiseerde zorg: wij krijgen derdelijns verwijzingen voor bijvoorbeeld congenitaal cataract chirurgie
en strabismus chirurgie. Wij werken met 11 orthoptisten en samen wordt jaarlijks zorg gedragen voor ongeveer
600 strabismusingrepen en 120 voorsegmentingrepen. Tevens heeft de afdeling de beschikking over een
elektrofysiologische afdeling. De vakgroep verzorgt opleiding voor AIOS en biedt ruimte voor (inter)nationale
fellow- en observerships.
Uw profiel
U bent oogarts met aantoonbare interesse (en bij voorkeur ervaren) in kinderoogheelkunde en strabismus, niet
alleen klinisch maar ook op wetenschappelijk terrein. U levert een actieve bijdrage aan wetenschappelijk
onderzoek binnen de vakgroep. U heeft affiniteit met opleidings-, onderwijs- en managementtaken. Ook net
afgestudeerde oogartsen die geïnteresseerd zijn om zich verder te ontwikkelen op het gebied van de
kinderoogheelkunde en strabismus worden uitgenodigd te solliciteren. U bent gericht op samenwerken, niet
alleen binnen de vakgroep maar ook organisatie breed.
Wij bieden
U komt met name te werken binnen het KinderOOGcentrum: een veilige en kindgerichte omgeving waar er
hooggespecialiseerde zorg wordt geleverd aan kinderen en hun ouders. Ook bieden wij orthoptische en
strabologische zorg aan volwassen patiënten. Binnen het KinderOOGcentrum werkt u nauw samen met collega
oogartsen, orthoptisten en spreekuurassistenten. Naast de zorg staan opleiding en onderzoek hoog in het
vaandel. U wordt lid van de Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam u.a.
Informatie en sollicitatie
Voor medisch-inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met M. Tjon Fo Sang,
kinderoogarts (m.tjon@oogziekenhuis.nl, mobiel 06-28371381), medisch leider van de vakgroep
kinderoogheelkunde en strabismus. Voor praktische of financiële zaken kunt u contact opnemen met drs. J.
van Baar, Coöperatiedirecteur, (j.vanbaar@oogziekenhuis.nl, tel. 010 4017733).

Maak uw interesse bekend door uw sollicitatiebrief te richten vóór 15 augustus 2021 aan de voorzitter van de
Coöperatie, de heer drs. A.T. van Goor, en deze samen met uw C.V. te mailen naar b.baan@oogziekenhuis.nl of
te sturen naar Coöperatie Medici Oogzorg Rotterdam u.a. ,Postbus 70030, 3000 LM Rotterdam onder
vermelding vacature staflid oogarts Kinderoogheelkunde en Strabismus.

