
Chef de clinique SEH-artsKNMG 0.89 FTE  
 

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft als ambitie om ervoor te zorgen dat de mensen uit de 
regio het hoogste niveau van gezondsheidswelzijn kunnen ervaren. Door investeringen in de 
laatste innovatieve technologieën, in combinatie met het toepassen van de nieuwste 
methoden en technieken op gebied van diagnostiek en behandeling, bieden zij de best 
mogelijke zorg aan de patiënten. Zorg op maat, respect en openheid zijn vanzelfsprekend. 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis biedt een stimulerend werkklimaat met volop kansen voor 
professionals met een hart voor zorg. De Bossche Specialisten Coöperatie is het 
samenwerkingsverband van alle specialisten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. 
 
De vakgroep bestaat momenteel uit 14 SEH-artsenKNMG. De SEH arts levert de acute zorg in 
de gehele breedte van het vak. Aandachtsgebieden van onze vakgroep zijn: PSA, 
spoedechografie, klinische farmacologie, wetenschap en samenwerking met de VVT sector. 
Onze wetenschappelijke lijn is gericht op acute neurologie. Met 5 erkende regionale 
opleidingsplaatsen verzorgt het Jeroen Bosch Ziekenhuis sinds 2002 de opleiding tot SEH-
arts.  
Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis is er een breed draagvlak voor de positie van SEH-
artsen, waardoor er een goede interdisciplinaire samenwerking wordt ervaren. De functies 
van medisch manager en opleider worden vervuld door een SEH-arts. We beschikken over 
een simulatiecentrum voor multidisciplinair trainen van teamopvang. Verder is er is een 
goede samenwerking met de eerste lijn. De huisartsenpost grenst fysiek aan de SEH. 
 
De functie 
Naast directe patiëntenzorg behoort de coördinatie van patiëntenstromen op de SEH en 
supervisie van het medisch handelen van de AIOS SEH, ANIOS SEH en de HAIOS tot de taken 
van de SEH-arts. Regie op de SEH is volledig in handen van de SEH-arts. U fungeert als 
schakel in de acute zorgketen, naar de huisartsenzorg, ambulancehulpverlening en de 
verschillende medisch specialismen. Actieve betrokkenheid bij de opleidingen wordt 
verwacht.  
 
Het profiel 
Wij zoeken een KNMG-gecertificeerde SEH-arts die het een uitdaging vindt te werken in een 
organisatie die continue in beweging is. U bent enthousiast, ambitieus en hebt een duidelijke 
visie op de spoedeisende geneeskunde. U bent in staat prioriteiten te stellen en overzicht te 
houden en heeft aandacht voor het optimaliseren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. 
Met goede sociale en communicatieve vaardigheden ervaart u het als een uitdaging om bij 
te dragen aan een goede samenwerking met de vakgroep SEH en de rest van het ziekenhuis. 
Affiniteit met wetenschap is een pré. 
 
Wij bieden 
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor een periode van 1 jaar, voor 0.89 fte (conform 
CAO Ziekenhuizen), startdatum in overleg. Inschaling geschiedt in overleg, op basis van uw 
curriculum vitae en ervaring.  
 
  



Interesse? 
Uw schriftelijke reactie kunt u vóór 1 oktober 2022 richten aan mevr. dr. S.A.G. Kemink, 
voorzitter van de Bossche Specialisten Coöperatie. Reageren kan via de Een assessment kan 
onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. U wordt gevraagd referenties op te geven 
dan wel toestemming te verlenen referenties in te winnen. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mw. drs. J.W.H.  
(Judith) Jaspers, SEH-arts/medisch manager of dhr. drs. SW (Sam) Koning, SEH-
arts/vakgroepvoorzitter via telefoon (073) 553 27 00. Een dagdeel meelopen is altijd 
mogelijk. Reageren kan via https://vacatures.jeroenboschziekenhuis.nl/vacatures 
 
Voor informatie over de Bossche Specialisten Coöperatie kunt u contact opnemen met mevr. 
dr. S.A.G. Kemink via telefoonnummer (073) 553 8471. Algemene informatie over het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis staat vermeld op de website www.jbz.nl 
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