
Technisch Oogheelkundig Assistent, 

Locatie polikliniek oogheelkunde Franciscus Gasthuis 

24 – 32 uur per week. 

Technisch Oogheelkundig Assistent in ons team vol dynamiek: echt iets voor jou! 

 

Jouw rol als  
Eén van onze vijf Technisch Oogheelkundig Assistenten (TOA) is begonnen met de opleiding Optometrie en een andere 
TOA gaat met zwangerschapsverlof. Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste collega`s die hun plaats kan innemen. 
Als TOA ben je onmisbaar op onze polikliniek. Je voert zelfstandig vooronderzoeken uit t.b.v. het spreekuur van de 
oogartsen en functie onderzoeken ter voorbereiding op of follow-up van een behandeling. 

 
Recent afgestudeerde optometristen die klinische ervaring willen opdoen èn contactlensspecialisten die bereid zijn de 

opleiding voor TOA te gaan volgen worden ook uitgenodigd te solliciteren naar deze functie. 

Dit ga je doen  

• Je verricht oogheelkundige (voor)onderzoeken ter voorbereiding op het spreekuur van de oogarts. Hieronder valt 
onder andere het afnemen van een anamnese, bepalen van de visus, voorsegmentbeoordeling en 
applanatietonometrie. 

• Je verricht functieonderzoeken, te weten: OCT’s, Oculometrie, HFA en fundusfotografie, cornea-topografie en 
Fluorescentie Angiografie. 

• Je draagt zorg voor een goede verslaglegging en administratie in het elektronisch patiëntendossier. 
• Je werkt mee aan vernieuwing en verbetering van TOA-werkprocessen. 

• Je houdt je kennis en vaardigheden op peil door actief deel te nemen aan na-en bijscholing in het vak. 
 

Het verhaal van  

Naomi zegt: “Werken als TOA op deze polikliniek is heel afwisselend doordat je veel patiëntencontact hebt en je veel 

verschillende oogonderzoeken doet. En het contact met de oogartsen is laagdrempelig. Kortom een heel leuke baan!” 

Wat heb je nodig? 

• Je bent in het bezit van een TOA-diploma of bent een net afgestudeerd optometrist die graag klinische ervaring 
wil opbouwen. 

• Je bent een teamplayer met goede sociale en communicatievaardigheden 

• Je weet professionaliteit te combineren met een flinke dosis enthousiasme voor het werk. 

• Je bent een meedenker om ons zorgproces te blijven verbeteren 

• Je bent flexibel inzetbaar. 
 

Wat wij bieden 
• Als TOA voer je alle onderdelen van oogheelkundig onderzoek uit. Je geeft één op één ondersteuning aan de 

oogarts – denk aan visusmeting, refractie en applanatietonometrie. Afhankelijk van je opleiding en ervaring 
kunnen zelfstandige spreekuren tot jouw takenpakket behoren. Uiteraard verwachten we jouw deskundige inzet 
in de functie onderzoeken en fotografie-spreekuren; 

• Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 

• Salaris wordt bepaald op basis van vooropleiding en werkervaring; 

• Eindejaarsuitkering is 8,33% (is gelijk aan 13de maand); 

• Vakantiegeld is 8%; 

• Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuizen. 

 
Het Team  
Het team waarin je komt te werken bestaat uit 9 doktersassistenten,  4 oogartsen, 1 oogarts in opleiding, orthoptisten, een 

optometrist, TOA’s, een  afdelingssecretaresse en een leidinggevende. 

Behalve dagelijkse zorg aan de patiënten, besteden we ook tijd aan overleg en na- en bijscholing om zo de kwaliteit van ons 
werk te bewaken. Dat klinkt als managementtaal, maar in dit team willen we dat heel praktisch houden. We zijn 
Rotterdams: doe maar gewoon je werk en zorg dat je daar trots op kunt zijn! 



  

Waar kom je te werken 

Je komt te werken op één van de buitenlocaties van Het Oogziekenhuis Rotterdam, namelijk de polikliniek Oogheelkunde 

in het Franciscus Gasthuis. Deze  locatie is onderdeel van het Franciscus Gasthuis & Vlietland: een groot fusieziekenhuis 

met veel specialismen. Hierdoor heb je te maken met  patiënten die zowel door huisartsen als door medisch specialisten 

worden verwezen en met collega’s van andere poliklinieken en verpleegafdelingen. Samenwerken met hen is geen vraag 

maar een vanzelfsprekendheid. 

De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer (de tram stopt voor het ziekenhuis). Als je met de auto komt, kun je 

voor een laag tarief gebruikmaken van de parkeerplaats. 

 

 

Heb je interesse of wil je solliciteren? 

Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Monique Helmer, teamleider polikliniek oogheelkunde, via:  010-

4617696 / M.Helmer@Franciscus.nl. Heb je interesse in de functie? Solliciteer dan hier 

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), referentie- en internetcheck zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure. Op alle 

sollicitatieprocedures is het privacybeleid voor werving en selectie van toepassing. 

https://solliciteren.oogziekenhuis.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/standaard?VcSn=246

