
 

 

SEH-arts KNMG 0.8 fte (AMS)  

 

Met 50.000 patiënten per jaar heeft het HagaZiekenhuis één van de drukst bezochte SEH’s van het land. Alle facetten van de 

Spoedeisende Geneeskunde komen hier aan bod: van level 1 trauma-opvang tot intra-arteriële trombolyse en ECPR. Dat maakt 

niet alleen de diversiteit van patiëntproblemen groot, maar ook jouw positie als SEH-arts sterk. Kun jij de regie nemen in een 

hectische omgeving en ben je gedreven om met ons mee te bouwen aan de toekomst? Dan maken we graag kennis met jou! 

 

Functieomschrijving  

Wat ga je doen? 

Naast directe patiëntenzorg en supervisie van A(N)IOS vormt de coördinatie van de patiëntenstromen een groot deel van je werk. 

Verder voer je zelfstandig (kinder-)PSA en spoedechografie uit en heb je ook in de multidisciplinaire team-opvangen een 

coördinerende rol (denk aan reanimatie, trauma en trombolyse). 

 

Je bent een belangrijke schakel in de acute zorgketen: naar de huisartsenzorg, naar de ambulancehulpverlening en naar de 

medisch specialisten. Om hoogwaardige en efficiënte zorg te kunnen leveren, hechten we waarde aan korte lijnen, laagdrempelig 

contact en rechtstreeks overleg. 

 

Al onze SEH-artsen zijn lid van de medische staf. Daarnaast maak je deel uit van meerdere ziekenhuiscommissies, geef je 

ziekenhuisbreed onderwijs en ben je verantwoordelijk voor de supervisie aan arts- en co-assistenten. Je hebt een actieve rol 

binnen de opleidersgroep en participeert in het opleiden van AIOS spoedeisende geneeskunde, ANIOS, HAIOS, AMAS en co-

assistenten. 

 

Waar ga je werken? 

Onze SEH maakt deel uit van ons state-of-the-art Spoedplein. Patiënten vinden hier alle spoedzorg onder één dak: de SEH (inclusief 

acute hersenhulp en eerste harthulp), een speciale kinder-SEH, een dag en nacht bemande huisartsenpost en een spoedapotheek. 

Niet alleen een unieke samenwerking met huisartsen en apothekers, maar tegelijk één van de grootste en meest geavanceerde 

SEH’s van de regio Haaglanden.  

 

Met gemiddeld 140 patiënten per dag is het een drukke Spoedeisende hulp waarbij een breed scala aan patiëntproblemen de 

revue passeert. Door onze ligging dicht bij de kust komen er bijvoorbeeld geregeld drenkelingen en strand-/watersport 

gerelateerde letsels voorbij. Daarnaast zijn we een level 1 traumacentra met een level 3 Intensive Care, waardoor veel patiënten 

met acute problematiek gepresenteerd worden in ons ziekenhuis. Een uitstekende plek om je te ontwikkelen dus. 

 

Op dit moment werken we met negen SEH-artsen. Met een 24/7 bezetting als doel, breiden we dit team graag verder uit.  

 

 

 

 

 

 



 

Functie-eisen  

Wat verwachten we van je? 

We zijn op zoek naar een communicatief sterke, gedreven, doortastende, stressbestendige teamplayer.  

Uiteraard beschik je over de juiste diploma’s en je bent aangesloten bij de KNMG.  

Affiniteit en ervaring met PSA, spoedechografie, opleiden en onderwijs is gewenst.  

En heb je daarnaast ook nog de ambitie om (plv.) opleider te worden dan is dat zeker bespreekbaar!  

 

Arbeidsvoorwaarden  

Wat bieden we? 

◦Een contract van 36 uur/week (0.8 fte AMS) 

◦Ruime gelegenheid voor bijscholing en cursussen 

◦Arbeidsvoorwaarden en honorering conform de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS) 

◦Een bruisende SEH met een grote diversiteit aan acute pathologie waar de SEH-arts een centrale rol heeft en alle ruimte krijgt om 

het vak in de volle breedte uit te voeren.  

 

Meer informatie 

Meer weten?  

Kom gerust een dag meelopen op onze SEH om te bepalen of het HagaZiekenhuis bij je past. Heb je vragen? Neem dan contact op 

met Sophie Baart, SEH-arts KNMG (s.m.baart@hagaziekenhuis.nl) bereikbaar via (070) 210 1401. We ontvangen jouw cv en 

begeleidend schrijven graag via onze website.  

https://www.werkenbijhaga.nl/vacatures/seh-arts-knmg-4/

