
 

 

 

◼ De afdeling Spoedeisende Hulp 

(SEH) van het LUMC is een 

zelfstandige spoedeisende hulp 

afdeling met een eigen medische staf 

(11 SEH-artsen). Op de afdeling 

spoedeisende hulp worden jaarlijks 

rond 23.000 patiënten behandeld. De 

SEH-artsen behandelen het volledige 

spectrum van SEH-patiënten inclusief 

reanimatie-, traumapatiënten en 

patiënten met een tertiaire 

behandelindicatie. Sinds 2009 

beschikt het LUMC over de opleiding 

tot Spoedeisende Hulp arts. Naar 

verwachting wordt er begin 2024 een 

geheel nieuwe SEH opgeleverd.  

Het fellowship spoedeisende 

geneeskunde in regio Leiden/Den 

Haag is in het leven geroepen om 

SEH-artsen KNMG de kans te bieden 

zich 2 jaar lang te focussen op 

medisch inhoudelijke verdieping. De 

eindtermen van het Fellowship zijn 

gebaseerd op die van het 5-jarig 

opleidingsplan van de NVSHA. Het 

hierbij beoogde doel is om een betere, 

meer zelfstandige SEH-arts te worden 

met een kennisniveau en skillset die 

de basiskennis zoals opgedaan tijdens 

de opleiding SEG overstijgt. Ook is 

het mogelijk een specifieke verdieping 

te kiezen zoals onderwijs of 

wetenschap. Het Fellowship vindt 

plaats in de 3 grote 

opleidingsziekenhuizen van de regio: 

het LUMC, HMC en het Haga 

Ziekenhuis en uitwisseling van de 

fellows tussen de verschillende 

ziekenhuizen is mogelijk. Als fellow 

SEH krijg je in het LUMC 25% niet 

klinische tijd voor verdieping, 

cursussen en voorbereiding voor het 

maandelijkse fellowonderwijs. Voor 

meer informatie over het Fellowship 

kijk op www.fellowshipseh.nl.  

 

◼ Als Fellow/ Spoedeisende Hulp 

arts (SEH-arts) werk je op een 

zelfstandige SEH-afdeling en ben je 

de coördinator van de logistieke 

processen en de acute patiëntenzorg. 

Je bent teamleider bij de opvang van 

alle vitaal bedreigde patiënten.  

 

◼ Wij zoeken een ambitieuze arts die 

als fellow mee wil werken in een 

vakgroep van ervaren SEH-artsen en 

PA’s, de kans om je te verdiepen in 

alle facetten van ons vak en een 

uitwisseling te hebben met een van de 

andere grote perifere ziekenhuizen in 

de regio.   

 

◼ Je werkt in een dienstverband van 

36 uur per week (0,9 FTE). De 

aanstelling is een jaar met zicht op een 

jaar verlenging. Het salaris is in 

Schaal Medisch Specialist (MS) 

volgens CAO UMC. 

 

◼ Voor aanvullende informatie en 

vragen kan je contact opnemen met 

Meys Cohen, Afdelingshoofd 

Spoedeisende Hulp, telefoon 06-

41822326. 

 

◼ Wil je solliciteren, stuur dan je 

sollicitatiebrief met motivatie en CV 

naar: 

m.c.j.schalks-

van_den_berg@lumc.nl 

T.A.V. Mw. Schalks 
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Fellow / SEHartsKNMG 
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Afdeling Spoedeisende Hulp 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een ambitieuze 

Fellow / SEHarts KNMG voor de afdeling 

Spoedeisende Hulp. 
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http://www.fellowshipseh.nl./

