
 

SEH-arts KNMG  

 

Wat ga je doen? 

‘We vinden een stabiele groep belangrijk, met ervaren 
artsen en ambitieuze jonge honden. Wij zijn trots op dit 
team, op ons ‘wij-gevoel’, op onze samenwerking 
onderling: met onze verpleegkundigen, met de mensen 
die bij ons in opleiding zijn, met de andere specialisten, 
huisartsen en ambulancemedewerkers.’ 
- Pieter Noë, SEH-arts - 

 

 

We zoeken een SEH-arts met ambitie, die in de volle breedte zijn vak wil uitoefenen. Je kunt bij ons alle 
facetten van de SEH-zorg verwachten. Van complexe derdelijns zorg in Zwolle tot basis-spoedzorg in ons 
ziekenhuis in Meppel. Zorginnovatie, opleiden en onderzoek zijn een wezenlijk onderdeel van onze SEH. 
Je coördineert de patiëntenstroom op de werkvloer, waardoor de behandeling van patiënten op onze 
afdeling rustig en beheerst verloopt. Onze SEH heeft een vanzelfsprekende, zelfstandige positie, 
gedragen door de andere vakgroepen. Vanuit dit draagvlak vervul jij je rol als leider van het traumateam in 
ons level 1 traumacentrum. Ook de samenwerking met huisartsen en ambulancemedewerkers is 
gebaseerd op goed overleg en wederzijds respect. 
Patiënten en hun naasten zijn bij ons te gast en beleven vaak een emotionele tijd. Vanzelfsprekend 
bied je hen jouw professionele medische zorg, maar je wilt er ook voor mensen zijn met aandacht en 
medeleven. Daarom ben je iemand die veel te ‘geven’ heeft, omdat je je expertise, ervaringen, hoofd, hart 
en handen meebrengt. 

Waar ga je werken? 

Werk je bij ons, dan werk je aan je ontwikkeling. Dat kan zijn op het medische vlak, in een opleidingsrol of 
in management en bestuur. Opleiden is naast patiëntenzorg ons belangrijkste focuspunt. Zo bouwen we 
mee aan de ontwikkeling van de spoedeisende geneeskunde in Nederland. Niet alleen AIOS SEG en PA-
ers bieden wij een erkende opleidingsplaats. Ook HAIO’s en AIOS van andere specialismen volgen een 
deel van hun opleiding bij ons. 
Als jonge SEH-arts bouw je hier jouw deskundigheid verder uit en ontwikkel je je tot allround SEH-arts. 
Daarnaast is het mogelijk te kiezen voor een fellowship. Grote kans dat je na deze tweejarige post-
doctorale opleiding in samenwerking met het OLVG in Amsterdam één van onze collega’s blijft op basis 
van een vaste aanstelling. 
Ook een ervaren SEH-arts krijgt bij ons de ruimte om persoonlijke interesses verder uit te diepen. Graag 
zelfs! Want zo trekken we steeds meer high end-kennis de vakgroep binnen en groeien we met elkaar 
naar een steeds hoger niveau. Mogelijk mondt jouw persoonlijke ontwikkeling uit in een promotietraject, of 
- heel anders - tot een bestuurlijke functie. Daarnaast zijn jouw coachende en superviserende 
vaardigheden essentieel voor een evenwichtig opleidingsklimaat. 
 
 



 

Isala Acute zorg en traumacentrum 
Isala’s adherentiegebied is groot. Jaarlijks bezoeken ruim 42.000 patiënten de SEH’s van Zwolle en 
Meppel. Je werkt samen met 14 SEH-artsen KNMG, 6 AIOS SEG, 25 ANIOS SEG, meerdere HAIO’s, PA-
ers, semi-artsen en co-assistenten. 
De SEH is samen met de Acute opnameafdeling, de Intensive care, de Traumachirurgie en de 
Neurochirurgie Isala Acute zorg- en traumacentrum: één van de speerpunten van het ziekenhuis. Omdat 
wij ons realiseren dat we een belangrijke functie vervullen voor complexe spoedzorg in de regio en 
daarbuiten. 
 
Zwolle: scharnierpunt in Nederland 
Zwolle is de basis van Isala’s SEH-zorg. Veruit het grootste deel van de patiënten zie je hier. Een deel van 
jouw werkzaamheden vindt daarnaast plaats in Meppel, zo’n 30 km ten noordoosten van Zwolle. 
Zwolle is een moderne Hanzestad met 130.000 inwoners. Het heeft veel te bieden op het gebied van 
cultuur, onderwijs en sport. De regio is economisch sterk. Door de centrale ligging vormt de stad het 
scharnierpunt tussen het westen en het noorden. De verbindingen met omliggende steden zijn goed: 
zowel via het openbaar als eigen vervoer. Een uur rijden en je bent in West-, Oost-, Noord- en midden-
Nederland. Amsterdam en Utrecht liggen even dichtbij als Groningen en Arnhem. 
Wil je een eerste indruk van Zwolle krijgen? Kijk dan bij Wonen in Zwolle, Meppel of omgeving: klik hier. 
 

Wie ben je en wat breng je mee? 

 Je bent een RSG-geregistreerde SEH-arts KNMG. 

 Je hebt een duidelijke visie op de spoedeisende geneeskunde. 

 Je bent enthousiast en gastvrij en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je toont je 
betrokkenheid naar alle medewerkers en partners van onze SEH en naar onze patiënten. 

 Je levert je bijdrage aan het optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid van zorg en 
enthousiasmeert je collega’s om op dit terrein continu te verbeteren. 

Wat bieden wij? 

 Werken in één van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen. 

 Een zeer gevarieerd patiëntenaanbod van zowel verwezen als onverwezen patiënten. 

 Heel prettige, interdisciplinaire samenwerking. 

 Onderdeel worden van een ambitieuze, energieke vakgroep met een duidelijke visie op SEH-zorg 
en de positie van de SEH. 

 Inschaling conform de Cao Ziekenhuizen in FWG 80 (met een maximum bedrag van € 9.589,00 
bruto bij een volledig dienstverband) + 21% ORT op basis van werkervaring met congres- en 
studiekosten conform AMS-regeling. 

 We bieden een verhuisregeling aan als je je in Zwolle of omgeving wil vestigen. 

 We kennen een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket en een programma "Sterk & Fit" met diverse 
(fysieke, mentale en loopbaangerichte) activiteiten. 

Wil je meer weten? 

Interview SEH-artsen Maartje Melse en Pieter Noë:  
‘Ik ben opgeleid in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn en wilde graag bij Isala werken omdat het een groot 
traumacentrum is. Ik verwacht hier nog veel te kunnen leren. In Meppel heb ik nog niet gewerkt, maar die 
afwisseling vind ik top. Het verrijkt mijn vak en is een prettige bijkomstigheid. In Isala heeft de SEH-arts 
een volwassen positie. Er is veel vertrouwen over en weer.’ Lees hier het gesprek met Maartje en Pieter 
op onze website. 

 

https://www.isala.nl/over-isala/strategie-2019-2022/acute-zorg-en-traumacentrum/
https://isalawerkt.nl/wij-zijn-isala/wonen-in-zwolle-meppel-of-omgeving/
https://isalawerkt.nl/wij-zijn-isala/wonen-in-zwolle-meppel-of-omgeving/
https://isalawerkt.nl/wij-zijn-isala/wonen-in-zwolle-meppel-of-omgeving/
https://www.isala.nl/nieuws/als-seh-arts-de-volle-breedte-van-je-vak-uitoefenen/?pagina=1&overzicht=23969


 

Lees ook eerder verschenen nieuwsberichten: 

 'Ik sta voor een open en veilige sfeer op de afdeling' 

 'Ik ga ervan uit dat mensen eerlijk antwoorden' 

 'Ik ben niet geschikt voor een acht tot vijf baan' 

Of bekijk de website fan of EM www.fanofem.nl. Geïniteerd door Isala’s enthousiaste SEH-artsen en arts-
assistenten vanuit hun drive kennis en expertise met vakgenoten te delen. 
We nodigen je uit contact op te nemen met Marian van Schepen, SEH-arts KNMG en vakgroepsvoorzitter, 
t (088) 625 45 58 of Hester Ticheler, SEH-arts KNMG en RVE-voorzitter, t (088) 624 78 74. Of mail naar 
spoedeisendehulp@isala.nl 
 
Isala Acute zorg en traumacentrum 
Veilig in deskundige handen. Samen maken wij Isala. 

 

https://www.isala.nl/nieuws/ik-sta-voor-open-veilige-sfeer-op-afdeling/
https://www.isala.nl/nieuws/ik-ga-er-vanuit-dat-mensen-eerlijk-antwoorden/?pagina=1&overzicht=23969
https://www.isala.nl/nieuws/ik-ben-niet-geschikt-voor-een-acht-tot-vijf-baan/?pagina=1&overzicht=23969
http://www.fanofem.nl/

