
 

SEH Arts KNMG 
Tijdelijk in verband met zwangerschapsverlof, voor gemiddeld 28- 36 uur per week 

 
Over de afdeling 
Binnen een goed geoutilleerde Spoedeisende Hulp word je onderdeel van een enthousiaste vakgroep van momenteel 7 SEH-
artsenKNMG.  Jaarlijks worden ongeveer 16.000 patiënten op onze SEH behandeld. Er bestaat een intensieve samenwerking met de 
naastgelegen Huisartsen Post. Daarnaast is er een goede samenwerking met een gelieerde huisarts uit de regio die de zorg draagt 
voor zelfverwijzers welke zich binnen kantooruren op de SEH melden. De functies van medisch manager, huisartsenopleider en 
coassistenten-opleider worden vervuld door een SEH- artsKNMG. PSA wordt bedreven bij zowel volwassenen en kinderen en 
echografie is in opbouw. 

 

Over de functie 
Je coördineert patiëntenzorg, superviseert HAIO’s, ANIOS en coassistenten en geeft directe patiëntenzorg. Vanzelfsprekend werk je 
nauw samen met alle medisch specialisten waarmee goed contact bestaat. Overleg over patiënten vindt altijd rechtstreeks plaats 
tussen de SEH-artsKNMG en de klinisch specialist. Je vervult een belangrijke rol in onderwijs aan HAIOS’s, arts-assistenten en co-
assistenten. Je krijgt volop ruimte om, samen met je collegae, verder vorm te geven aan medische- en organisatorische 
ontwikkelingen op onze SEH en binnen ons ziekenhuis. Door de vakgroep uit te breiden wordt er gestreefd naar een 7x24 uur 
bezetting van SEH-artsenKNMG. 

 
Over jou 
Je bent geregistreerd als SEH-artsKNMG of bent binnenkort klaar met de opleiding tot SEH-artsKNMG. Je hebt ambitie en bent 
enthousiast. Je hebt een heldere visie en wilt bijdragen aan de ontwikkeling van de Spoedeisende Geneeskunde, zowel in ons 
ziekenhuis als in de regio. Je bent stressbestendig, patiëntvriendelijk, flexibel en communicatief vaardig. Vanuit je gedrevenheid, 
kennis en vaardigheden ben je uitstekend in staat om te coördineren, superviseren, te (bege)leiden en tevens te participeren in de 
patiëntenzorg op de SEH. 

 
Wat wij bieden 
Je komt te werken in een omgeving die zich kenmerkt door korte lijnen en aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Naast een 
marktconform salaris bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd, voor vervanging tijdens het zwangerschapsverlof.  

Meer informatie? 
Voor informatie kun je contact opnemen met Maarten Aerts, SEH-arts KNMG en medisch manager SEH telefoonnummer 0344-
674069 of Frank Lindhout, manager Acute Zorg, tel. 0344-674083. 

 

Solliciteren 
Voel je je door ons uitgedaagd? Solliciteer dan eenvoudig via het digitale formulier. 

 
Een intrede screening, waarbij een check op diploma’s en referenties plaatsvindt voor medewerkers die in de zorg 
werken, maakt onderdeel uit van de aanname procedure. 

 
 

Meer informatie kun je vinden op onze website www.ziekenhuisrivierenland.nl 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.ziekenhuisrivierenland.nl/

