
 

Vacature TOA (Technisch Oogheelkundig Assistent)  

 

Wij zijn, voor 32-40 uur per week, op zoek naar twee gedreven, proactieve en leergierige TOA’s. Het 

dienstverband is in eerste instantie voor bepaalde tijd (12 maanden). Bij gebleken geschiktheid en als 

het bedrijfsbelang het toelaat behoort hierna een verlenging tot de mogelijkheden. 

Dit zijn wij 

De Oogkliniek heeft naast een polikliniek en functieafdeling tevens 2 operatiekamers binnen haar muren. 

Jaarlijks bezoeken 38.000 patiënten onze Oogkliniek, verrichten we 3600 staar- en 2500 overige 

operaties, 5000 ooginjecties, 200 strabismusoperaties en 16.000 functieonderzoeken. Dit is mogelijk door 

een intensieve samenwerking van ons dedicated Oogheelkundig team, bestaande uit totaal 55 

medewerkers. De verpleegkundigen, doktersassistenten, administratief medewerkers, secretaresses, OK 

assistenten en cataract medewerkers ondersteunen 7 oogartsen, 4 optometristen, 7 TOA's (Technisch 

Oogheelkundig Assistenten) en 7 orthoptisten.  

De dagelijkse aansturing is in handen van 2 senioren, een roosteraar en het afdelingshoofd. Binnen de 

Oogkliniek worden medewerkers flexibel ingezet in wisselende dagen en diensten (tussen 7.15 en 17.30 

uur). Er heerst een prettige werksfeer op de afdeling terwijl er hard wordt gewerkt voor de vele patiënten 

die onze polikliniek bezoeken. 

Het werk 

Als TOA ondersteun je de oogartsen in hun spreekuur door het uitvragen van de anamnese, het 

verrichten van diverse onderzoeken en het vastleggen van de uitkomsten ervan. OCT macula, AT, 

gezichtsveldonderzoeken ,OCT glaucoom , biometrie, fundusfoto, pentacam, pachymetrie zijn voor jou 

geen onbekende onderzoeken. Je verricht zelfstandig postoperatieve en tussentijdse controles met als 

eindverantwoordelijke de oogarts. Je kunt ook worden ingezet als omloop TOA, die ondersteunt op een 

dag alle TOA’s door extra onderzoeken te verrichten of bij te springen waar het druk is. 

Elke 6 tot 8 weken is er een afdelingsoverleg na werktijd. 

Dit breng je mee 

Je hebt de opleiding TOA afgerond. Als je ervaring hebt opgedaan als TOA is dat mooi meegenomen. Je 

pakt zaken makkelijk op en kunt na een korte inwerkperiode enkele onderzoeken zelfstandig uitvoeren. 

Uiteraard ben je patiëntvriendelijk en beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Ook 

ben je collegiaal en heb je overzicht over de processen en diverse patiëntenstromen zodat je zelf kan 

inschatten waar je je collega’s bij kan helpen.  

Wij bieden jou 

Je wordt ingeschaald in schaal 45 en het maximaal bereikbare salaris bedraagt € 3.072,- bruto per maand 

(functiegroep 45) op basis van een 36-urige werkweek. 

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO ziekenhuizen. We starten met een jaarcontract. Bij goed functioneren 

en als het bedrijfsbelang het toelaat, wordt dat omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. 

Meer informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze senior  Sonja Janssen (024-
365) 7802 of met Yvonne van den Burg, afdelingshoofd, (024-365) 7392.  
Solliciteren kan tot 28-05-2019 op de site van het cwz.  

https://www.werkenbijcwz.nl/vacatures/toa-technisch-oogheelkundig-assistent

