
 
De polikliniek oogheelkunde is op zoek naar een enthousiaste 

 

Technisch oogheelkundig assistent 
(TOA) 
32 uur per week 

 
 

Jij 

Je hebt de opleiding technisch oogheelkundig assistent afgerond en bent op de hoogte van 
ontwikkelingen binnen eigen vakgebied. Je kunt goed prioriteiten stellen binnen de uit te voeren 

werkzaamheden, hebt goede luister- en gespreksvaardigheden, invoelingsvermogen, tact en 

aandacht. Daarnaast ben je representatief, nauwkeurig, ordelijk en stressbestendig.  

 
De functie 

De TOA verricht voorbereidende en spreekuurondersteunende werkzaamheden voor de oogartsen 

op de polikliniek oogheelkunde.  Je assisteert oogartsen tijdens onderzoek en behandeling, zoals 

druppelen en zalven, en bij diverse oogheelkundige ingrepen op de polikliniek. Daarnaast houdt de 
TOA zelfstandige (functie)spreekuren. Je verricht oogheelkundig onderzoek, zoals refracties, 

perimetrie, tonometrieen en biometrie. Verder verstrek je informatie en instructies, leg je 

onderzoeks- en behandelgegevens vast in het registratiesysteem en hou je de voorraad medische 

artikelen en medicijnen bij.  
 

De afdeling 

De polikliniek oogheelkunde biedt zeer brede oogheelkundige zorg in de regio. Dit doen we met een 

enthousiast en gedreven team. Op dit moment bestaat het team uit vier oogartsen, één physician 
assistent, één optometrist, één orthoptist, vijf TOA’s en meerdere polikliniek assistent en 

doktersassistenten. Er is een nauwe samenwerking met het UMCG.  

 

De organisatie 
Bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen geven ruim 1300 medewerkers en circa 100 specialisten 

zorg aan ongeveer 120.000 inwoners van Noord- en Oost-Groningen. De lijnen zijn kort en er 

heerst een ongedwongen werksfeer. We werken vanuit een prachtig, splinternieuw ziekenhuis in 

Scheemda. Sinds 2015 zijn we een zelfstandig onderdeel van het UMCG. Zorg bieden we aan 
vanuit de gedachte: ‘zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’. Dit betekent ook dat we 

in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio onze ziekenhuiszorg steeds meer 

afstemmen op het zorgaanbod dichtbij huis. 

 
Arbeidsvoorwaarden 

De aanstelling is voor de duur van een jaar. Het salaris is conform CAO Ziekenhuizen, inschaling 

vindt plaats in FWG 45. 

 
Informatie 

Inlichtingen over deze functie kunnen worden verkregen bij mevrouw M.J. Annema, Hoofd 

poliklinieken, via telefoonnummer 06-31914537. 
 

Sollicitaties 

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 17 mei 2019 via onze website. 

 
https://www.ommelanderziekenhuis.nl/over-ons/werken-en-leren/vacatures/technisch-

oogheelkundig-assistent-toa/ 
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