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Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde heeft per 1 september een vacature voor een  

 

Tandarts 
18 uur per week, opleiding mogelijk 

 

Jouw uitdaging  

Als gecertificeerd CBT tandarts (in opleiding) ben je vaste behandelaar en casemanager van patiënten met 

zorgvragen als: 

• Complexe edento problematiek; problemen met een gebitsprothese tgv atrofie, abnormale verhoudingen tussen 

boven- en onderkaak of een sterke kokhalsreflex. 

• Implantologie; bij dentate en edentate patiënten.  

• Gnathologie; moeilijkheden bij kauwen, bijten of bewegen van de kaak door bijvoorbeeld pijn in het kaakgewricht 

of kauwspieren. 

• Extreme angst voor behandeling door de tandarts waardoor regelmatig bezoek aan de tandarts vaak wordt 

uitgesteld. 

• Verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. 

• Ernstige aangeboren afwijkingen zoals schisis, afwijkingen van het tandglazuur of het ontbreken van tanden en 

kiezen door een erfelijke oorzaak. 

• Ernstige afwijkingen door een ongeluk of door operaties, bestraling of medicijngebruik in verband met oncologie 

of andere afwijkingen.  

 

Jouw werkomgeving  
Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde is geïntegreerd op de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Er is 

een speciaal ingerichte behandelkamer en voor assistentie zijn 3 medewerkers opgeleid. De spreekuren zijn van 8.00 

tot 17.00 uur. Het CBT werkt samen met de polikliniek MKA op gebied van omlopen, voorraadbeheer, administratie en 

telefonische bereikbaarheid. 

Naast de intensieve samenwerking met MKA heb je nauw contact met o.a. fysiotherapeuten, de klinisch psychologen, 

tandprothetici en mondhygiënisten. Ook heb je een korte lijn met andere specialismen binnen het ETZ. 

 

Jouw profiel 
• Je bent een gediplomeerde en BIG-geregistreerde tandarts en bij voorkeur heb je je gespecialiseerd en ben je 

daarvoor gecertificeerd in Bijzondere Tandheelkunde. 

• Of je bent bereid je verder te certificeren in de Bijzondere Tandheelkunde. 

• Je bent gemiddeld 18 uur per week beschikbaar. 

• Je hebt affiniteit met een bijzondere patiëntengroep die zowel vakinhoudelijk als op psychosociaal of voor wat 

betreft co morbiditeit uitdagingen biedt.  

• Je werkt graag samen met collega’s met verschillende functies en specialismen. 

 

Ons aanbod  
• Wij bieden een arbeidsovereenkomst conform AMS. 

• Wij bieden ruime gelegenheid tot extra (bij)scholing, verdieping en verbreding. Voor het volgen van een opleiding 

Bijzondere Tandheelkunde is een budget beschikbaar conform AMS.  

• Werken bij ETZ betekent werken in een omgeving waar ontwikkeling en vitaliteit worden gestimuleerd. 

• Veel aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals 8% vakantiegeld, tegemoetkoming reiskosten, deelname aan 

pensioenregeling en een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met o.a. uitgebreid fietsenplan. 

• Het aangaan van een ZZP overeenkomst is bespreekbaar. Voor het faciliteren van een opleiding Bijzondere 

Tandheelkunde is het noodzakelijk dat je in dienst bent bij het ETZ conform AMS. Indien je je als ZZP’er aan ons 
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verbindt dan is de eventuele bekostiging van de te volgen opleiding voor eigen rekening. De hierboven 

genoemde arbeidsvoorwaarden conform AMS zijn in dat geval niet van toepassing.  

 

Informatie en sollicitatie 
Neem voor meer informatie contact op met Jan Steenbakker, organisatorisch hoofd, (06) 51 51 01 32 of 

j.steenbakker@etz.nl. 

 

Stuur je cv en motivatiebrief voor 29 juli 2022 aan onze personeelsadministratie. Gebruik daarvoor het online 

sollicitatieformulier en vermeld vacaturenummer 2022.247. 

 

Bij indiensttreding doen wij een aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij de gemeente waar je 

ingeschreven staat. Een VOG geeft aan dat jouw gedrag geen belemmering vormt voor deze functie. De VOG moet 

binnen 2 maanden na je eerste werkdag in ons bezit zijn. 
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