Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond, CBT Rijnmond, is gehuisvest op het terrein
van het Erasmus MC, Wytemaweg 10 in Rotterdam.
CBT Rijnmond is een tweedelijns tandartspraktijk en biedt de volgende differentiaties aan:
gehandicaptenzorg, angstbegeleiding, pedodontologie en MFP. In deze vier differentiaties worden
ook tandartsen opgeleid.
.CBT Rijnmond werkt nauw samen met o.a. anesthesiologen, psychologen, kaakchirurgen,
orthodontisten en artsen voor verstandelijk gehandicapten.
Daarnaast verzorgt CBT Rijnmond op een aantal plaatsen de tandheelkundige zorg binnen enkele
WLZ-instellingen.
CBT Rijnmond heeft de ambitie om ook bijzondere tandheelkundige zorg specifiek gericht op
ouderen te gaan aanbieden. Daarom zoeken wij:

Een Tandarts Gerodontologie (i.o.) voor 0,4 tot 0,6 FTE.
Wat vragen we?
U heeft een afgeronde opleiding tandheelkunde, u bent BIG geregistreerd en u bent gekwalificeerd
Tandarts Gerondontologie, of u heeft belangstelling om de opleiding tot gedifferentieerd Tandarts
Gerodontologie te volgen. U heeft affiniteit met bijzondere zorggroepen. U beschikt over goede
sociale en communicatieve vaardigheden en u functioneert goed in teamverband. U gaat een
belangrijke bijdrage leveren aan het vormgeven van de differentiatie Gerodontologie.
Wat bieden we?
Wij bieden u een dienstverband van minimaal 0.4 FTE; voor tandartsen die in opleiding gaan is het
dienstverband minimaal 0.6 FTE. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao ziekenhuizen.
CBT Rijnmond biedt de mogelijkheid tot het volgen van de opleiding Tandarts Gerodontologie. Bij- en
nascholing staan hoog in het vaandel. Er is budget voor nascholing en meermalen per jaar wordt er
een klinische avond georganiseerd.
U komt te werken in een hecht team.
De nauwe samenwerking met het Erasmus MC biedt de gelegenheid voor academische verdieping,
zowel voor wat betreft het participeren in derdelijns multidisciplinaire teams als ook de mogelijkheid
om deel te nemen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. van Schaik, tandarts/hoofd
behandelzaken, j.vanschaik@cbtrijnmond.nl.
Solliciteren
U kunt uw sollicitatie schriftelijk sturen naar:
mw. P. van Es, p.vanes@cbtrijnmond.nl

