CORNEA FELLOWSHIP NIIOS (0,8 – 1.0 FTE)
Bent u de ambitieuze, enthousiaste oogarts van de toekomst, gepassioneerd en innovatief, die bovendien
beschikt over goede contactuele vaardigheden? Heeft u uw opleiding enige jaren geleden afgerond of rondt
u deze binnenkort af en wilt u zich verdiepen in hoornvliestransplantatietechnieken? Dan is het Netherlands
Institute for Innovative Ocular Surgery (NIIOS) de ideale werkplek voor u.
Wij merken dat er een toenemende behoefte is bij Nederlandse oogartsen om een fellowship bij ons te
doen. Op dit moment hebben wij hier ruimte voor. Ons fellowship biedt u een uitstekende kans om samen
te werken met een enthousiast team van hoornvliesspecialisten, medisch biologen en onderzoekers.
Als fellow maakt u kennis met alle onderdelen van NIIOS
Het NIIOS bestaat uit vier organisaties die intensief samenwerken en elkaar aanvullen:
• Melles Hoornvlies Kliniek waar hoornvliesaandoeningen behandeld worden en ook
hoornvliestransplantaties plaatsvinden;
• Amnitrans Eye Bank waar oogweefsels voor transplantatie worden verwerkt;
• NIIOS Academy, waar onderwijs wordt gegeven in de innovatieve technieken, onder meer met
fellowships;
• NIIOS Research Centre, waar onderzoek gedaan wordt naar verbetering in de behandeling van
hoornvliesaandoeningen.
Een fellowship programma duurt minstens 6 maanden, met een mogelijkheid om het fellowship te
verlengen tot een jaar.

Solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kunt u onze website bezoeken op: www.niios.com/niiosacademy/fellowship-program . Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met dr. Isabel Dapena,
bereikbaar op 010 297 4444 of via info@niios.com. U kunt uw sollicitatie (brief + cv) vóór 22 januari 2018
sturen aan sollicitaties@niios.com.
Wij nodigen u van harte uit om te solliciteren.

NIIOS
Het NIIOS staat voor Netherlands Institute for Innovative Ocular Surgery. We zijn een onafhankelijke
kennisorganisatie die innoveert in oogheelkundige chirurgie. Het NIIOS ontwikkelt met name technieken
om hoornvlies te transplanteren bij aandoeningen als Fuchs endotheel dystrofie, keratoconus en bulleuze
keratopathie. Deze technieken waarvan NIIOS aan de basis heeft gestaan, worden inmiddels wereldwijd
steeds meer overgenomen.
De samenwerking en de korte lijnen inspireren ons tot innoveren en het verbeteren van processen. Het
NIIOS is de enige organisatie ter wereld die deze vier disciplines in eigen huis heeft en onder één dak.

