
In deze functie werk je voornamelijk als fotograaf bij afdeling oogheelkunde en daarnaast 

ben je technisch oogheelkundig assistent (TOA) op de polikliniek oogheelkunde. Door 

deze afwisseling, zie je een groot aantal patiënten en veel verschillende oogheelkundige 

ziektebeelden. Geen lopendebandwerk dus en een baan waar je elke dag wat leert door de 

vele patiënten die je ziet. Wat ga je precies doen? Als fotograaf maak je foto’s van 

oogheelkundige werkzaamheden die medische, diagnostische, therapeutische en 

experimentele handelingen, situaties en ziektebeelden vastleggen. Denk hierbij aan 

maken van FAG-/FAG-ICG-onderzoek. In je rol als TOA biedt je ondersteuning tijdens 

de polikliniekspreekuren. Maar ook voer je zelfstandig technisch oogheelkundig 

onderzoek uit, zoals gezichtsveldonderzoek (GVO) en optical coherence tomography 

(OCT ). Verder draag je bij aan onderwijs en ondersteun je wetenschappelijk onderzoek. 

Zo begeleidt je onze artsen in opleiding en doe je mee aan de researchpoli: een 

avondpolikliniek waarop alle patiënten komen die meedoen aan onderzoek.  

Afdeling 

Op de polikliniek oogheelkunde zien wij zo’n 70.000 patiënten per jaar. Oogheelkunde 

bestaat uit drie zorglijnen: voorsegment, achtersegment en kind-neuro-orbita. Bij elke van 

deze zorglijn staan een teamleider en oogarts aan het roer. Je werkt nauw samen met onze 

oogartsen, arts-assistenten, verpleegkundigen, orthoptisten, optometristen, 

doktersassistenten, collega-TOA’s, medisch secretaresses en uiteraard jouw collega-

fotografen. We zijn een hecht team en kunnen elkaar altijd vragen stellen. En als we zien 

dat iemand het druk heeft, dan schieten we elkaar te hulp. Het UMC Utrecht werkt 

volgens de Joint Commission International (JCI)-normen, waarbij kwaliteit en 

patiëntveiligheid centraal staan.  

Profiel 

Je hebt de opleiding vakfotografie gedaan en je bent een gediplomeerd technisch 

oogheelkundig assistent. Omdat je veel patiënten in korte tijd ziet, is het van belang dat je 

op piekmomenten goed tegen hectiek en drukte kunt. Daarbij laat jij een patiënt voelen 

dat je alle tijd voor hem hebt. Daarnaast kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld een 



onderzoek voorbereidt, maar je ineens een spoedpatiënt moet helpen. Met jouw 

klantgerichte instelling laat jij zo’n situatie nog steeds goed verlopen en stel je de patiënt 

altijd voorop.  

Het salaris voor deze 67-78% functie bedraagt maximaal € 3.184,00 bruto per maand op 

basis van een fulltime dienstverband (werkweek van 36 uur). Het betreft een vaste 

arbeidsovereenkomst met een proeftijd van een jaar.  

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC). 

Wij bieden onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag, een 

reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden. Bekijk 

onze arbeidsvoorwaarden en diverse extra's.  

Bijzonderheden 

Ben je enthousiast maar wil je eerst de sfeer komen proeven op de afdeling? Kom dan 

zeker langs voor een kop koffie. Maar een afspraak via de contactpersoon (zie ‘meer 

informatie’ voor gegevens). Gezien de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus en 

de inspanningen die dit vraagt van het UMC Utrecht, kan het wat langer duren voor je 

een reactie ontvangt op je sollicitatie. Ook kan het zijn dat onze sollicitatiegesprekken 

niet in het UMC Utrecht plaatsvinden, maar dat we deze online voeren. Onze excuses 

hiervoor en dank voor je begrip.  

Meer informatie 

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem contact op met de 

contactpersoon, Annet Kwak, Teamleider, telefoonnummer: 088 75 716 04, e-mail: 

S.A.Kwak@umcutrecht.nl.  

 

https://www.werkenbijumcutrecht.nl/Paginas/Arbeidsvoorwaarden.aspx
mailto:S.A.Kwak@umcutrecht.nl
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