
Technisch oogheelkundig assistent (TOA) 
 

Locatie 

Maasziekenhuis Pantein, Boxmeer 

 

 

Wat ga je doen? 

Als technisch oogheelkundig assistent (TOA) ondersteun je de medisch specialisten gedurende 

de spreekuren. De polikliniek oogheelkunde van het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer 

bestaat momenteel uit drie oogartsen, twee optometristen, een PA, een PA in opleiding, vier 

technisch oogheelkundig assistenten, drie orthoptisten en 4 polikliniekassistenten. 

Je werkzaamheden zijn onder meer; 
 Verrichten van gezichtsveldonderzoek, biometrie en OCT; 

 Maken van fundusfoto's en FAG; 

 Geven van voorlichting, instructie en begeleiding aan collega’s en patiënten; 

 Spreekuurondersteuning; 

 Ondersteuning bij verrichtingen; 

 Goede kennis van subjectieve en objectieve refractie ten behoeve van eigen spreekuur na 

phaco; 

 Zo nodig ondersteunen van je de collega aan de balie of met administratieve taken. 

 

Wat vragen wij van jou? 

 MBO opleiding TOA (niveau 4); 

 Allround collega met betrekking tot fundusfoto's en FAG; 

 Je bent stressbestendig, geduldig en beschikt over doorzettingsvermogen; 

 Goede sociale en contactuele eigenschappen; 

 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren; 

 Collegialiteit; jij vindt het niet erg om bij te  springen waar nodig om je collega te 

ondersteunen; 

 Affiniteit met patiëntenzorg in het ziekenhuis. 

 
Veilig werken staat bij Pantein voorop. Het is daarom belangrijk dat je op het moment dat je 

in dienst treedt in het bezit bent van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). 



Wat bieden wij jou? 

 Arbeidsvoorwaarden conform CAO ziekenhuizen; 

 De functie is gewaardeerd in FWG 45; tussen de € 2319 en € 3322 bruto per maand op 

basis van een 36-urige werkweek; 

 Een baan in een veelzijdige organisatie; 

 Alle ruimte om goed ingewerkt te worden in een hecht team; 

 Ruimte voor groei en ontwikkeling. Pantein werkt met een online leerportaal, training en 

coaching; 

 Via een meerkeuzesysteem kies jij je arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld een fiets, 

computer, laptop, telefoon, bedrijfsfitness- of studiekostenregeling. 

 

Uiterlijke datum reactie 

13-08-2021 

 

Meer weten? 

Het betreft hier een functie van gemiddeld 20 uur per week. Heb je vragen of wil je meer 

weten, neem dan contact op met: Frank Nij Bijvank, teamleider poliklinieken via 06-

39112008. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 18 augustus. 

 

Solliciteren? 

Solliciteer direct op deze vacature via: https://www.werkenbijpantein.nl/vacatures/technisch-

oogheelkundig-assistent-toa/1164268  

 

Wie zijn wij? 

Pantein is een veelzijdige speler in de zorg. De organisatie heeft één van de meest brede 

portfolio's van Nederland door de combinatie van het Maasziekenhuis, zorgcentra, thuiszorg 

en services aan huis. Dit zorgt voor een zeer brede en complete dienstverlening op het gebied 

van gezondheid en zorg. Zorg die dichtbij is en vertrouwd voelt, maar ook op-en-top 

medische zorg. Pantein werkt nauw samen met Radboudumc en Sint Maartenskliniek en 

partners in de wijk: huisartsen, verloskundigen, welzijnsinstellingen, onderwijs, ondernemers 

en gemeenten. 

Alles is gericht op het bieden van een compleet en hoogwaardig zorgaanbod. Hiermee 

ondersteunt Pantein een goede gezondheid van de inwoners van Noordoost-Brabant en 

Noord-Limburg. 

 

Op www.werkenbijpantein.nl vind je al onze vacatures en meer informatie over Pantein als 

werkgever. Op www.pantein.nl lees je meer over onze organisatie in het algemeen. 
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