
‘’Jij bent dé expert als het gaat over gezonde ogen. Dankzij jouw deskundigheid kunnen onze patiënten 

vertrouwen op de best mogelijke oog zorg.’’ 

 

Technisch oogheelkundig assistent 

24 – 36 uur / 0,6 – 1 fte invullen> 

 

De functie 

 

Wil jij samen met ons team de oog zorg voor onze patiënten nog efficiënter en kwalitatiever maken, binnen een 

jong en dynamisch team? Word jij onderdeel van een deskundig team met ambities en drijfveren om de beste 

oog zorg te leveren? 

 

Als TOA op de poli Oogheelkunde van het Flevoziekenhuis heb je een afwisselende en uitdagende functie in een 

ambitieuze vakgroep en: 

• Voer je zelfstandig diverse oogheelkundige onderzoeken en verrichtingen uit; 

• Voer je metingen aan de oogfunctie uit ter ondersteuning van de diagnosestelling door de oogartsen; 

• Ondersteun je bij de macula-poli, perimetrie, biometrie, OCT, beeldvormende technieken en 

oogdrukcontroles. Dit alles stelt het multidisciplinaire team in staat de spreekuur- en 

behandelactiviteiten efficiënt uit te voeren. 

Geen dag is hetzelfde, want je krijgt door het aanbod van patiënten te maken met diverse oogaandoeningen. 

Dat zorgt ervoor dat je blijft leren. Op een dag zie je meerdere patiënten die je van informatie en advies voorziet 

over de behandeling en schakel je tussendoor met diverse collega’s. Wij houden van de uitdaging om iedere 

patiënt met aandacht en zorg voor zijn/haar zorgvraag te zien in onze spreek- /behandelkamer. 

 

De afdeling 

Op de polikliniek Oogheelkunde van het Flevoziekenhuis werken 7 oogartsen, 5 optometristen,  

4 orthoptisten, 3 technisch oogheelkundig assistenten (TOA’s), 2 Physician Assistants, 7 doktersassistenten en 3 

polikliniekassistenten.  

De oogartsen bieden uitstekende basis oog zorg met speerpunten op het gebied van medische retina, premium 

lenzen en ‘ocular surface disease’. Zij maken deel uit van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Almere e.o.  De 

polikliniek is goed geoutilleerd met onder andere een Heidelberg OCT inclusief OCT-angio, Argon patroonlaser, 

SLT / Yag laser, cornea topograaf en B-scan. Oogheelkunde heeft een ambitieus team. Alle collega’s staan, vanuit 

verschillende functies, samen om de patiënt heen. 

 

Profiel 

• Je hebt de opleiding tot technisch oogheelkundig assistent afgerond; 

• Je bent ook bij hoge werkdruk accuraat, servicegericht, en flexibel; 

• Je bent empathisch en in staat om patiënten te motiveren en te stimuleren; 

• Je kunt zelfstandig werken in een multidisciplinair team; 

• Je bent enthousiast, leergiering en je wil je graag verder ontwikkelen. 
 

Wij bieden 

• Een goede werksfeer; 

• Goede bereikbaarheid via auto en openbaar vervoer; 

• De arbeidsvoorwaarden waaronder de salariëring zijn volgens cao-ziekenhuizen, conform FWG 45.                                     
Inschaling vindt plaats op basis van werkervaring met een maximum van € 3.468,- op fulltime basis; 



• Een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband. 
 
Daarnaast biedt het Flevoziekenhuis een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder: 
 

• 8,33% vakantietoeslag en een 8,33% eindejaarsuitkering; 

• 144 verlofuren en 57 PLB-uren; 

• Reiskostenvergoeding; 

• Pensioenregeling PFZW; 

• Onbeperkt toegang tot online trainingen via GoodHabitz. 

Je komt te werken in een ziekenhuis dat volgens de waarderingssite ZorgkaartNederland tot de 10 beste 
gewaardeerde ziekenhuizen hoort. 
ZorgkaartNederland is een keuzewebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Duizenden mensen delen hier 
wekelijks hun ervaringen met de zorg.  

Solliciteren 
 
Belangstelling? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline Baden, teammanager poli 
Oogheelkunde bereikbaar op 036-868 9188  

Wij zien je brief en cv graag vóór 22 juni 2022 tegemoet onder vermelding van vacaturenummer 2022-075  

Een assessment, het navragen van referenties en het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) 
maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. 

https://www.zorgkaartnederland.nl/

