
  

Twee SEH artsen gezocht (samen 1.3 fte)        

        

Het Amsterdam UMC zoekt SEH artsenKNMG om mee te werken aan het realiseren van de  

grootste en meest vooruitstrevende academische SEH van Nederland met een doorgroei naar 

meer dan 50.000 patiënten per jaar na volledige lateralisatie van de acute zorg. 

Het werken in een academisch ziekenhuis is speciaal, het omvat meer. Het is jezelf willen en 

moeten ontplooien in meerdere richtingen. Naast de speciale patiëntenzorg, ook je 

persoonlijke ontwikkeling in de trias academica : opleiding, onderwijs en wetenschap. Maar  

ook andere zaken zoals organisatie, management en beleid behoren tot de mogelijkheden 

voor verdere groei. 

 

Natuurlijk ben je communicatief vaardig en een teamspeler, heb je humor en zelfrelativering, 

maar ben je ook ambitieus, besluitvaardig en deel je onze visie om het beste uit onszelf en 

onze afdeling te halen. 

Als SEH-arts heb je uiteraard al een idee welke richting je uit zou willen. Daarmee gaan wij je 

helpen. Wij willen met jou die uitdaging aangaan. Omdat het jou helpt en omdat het ons de 

verbreding en verdieping geeft die we noodzakelijk vinden om ons vak vooruit te helpen. 

 

Wie zijn wij 

Onze vakgroep bestaat uit 18 SEH artsen die gezamenlijk beide locaties bedienen. Een diverse 

groep, maar altijd professioneel en respectvol, met oog voor elkaars wensen en behoeften, 

waarmee een stabiele basis gegarandeerd wordt. 

Wij hebben een gemeenschappelijk doel: de beste willen zijn in ons vakgebied, als individu en 

als groep en dat overdragen aan onze AIOS. Daarbij delen wij ook een gezamenlijke passie: de 

beste zorg leveren aan onze patiëntenpopulatie. 
 

Wat kunnen wij je bieden 

Een bruisende academische spoedeisende hulp vol in ontwikkeling en veranderingen, met  

een grote diversiteit aan patiënten, waar de SEH arts een belangrijke rol vervult en ruimte 

krijgt om het vak in de volle breedte uit te oefenen.  

Je komt in loondienst van het Amsterdam UMC, ben je volwaardig lid van de medische staf en 

zijn de arbeidsvoorwaarden conform AMS/UMS met toeslag voor diensten in cyclisch rooster. 

Arbeidsvoorwaarden: 

- 0,6 - 0.8 fte (conform AMS/UMS) met zicht op een vaste aanstelling en 0.6- 0,8 fte (conform 

AMS/UMS), voor een tijdelijke aanstelling van maximaal een jaar 

- Gelegenheid tot bijscholing en cursussen 

- Arbeidsvoorwaarden en honorering conform AMS/UMS, afhankelijk van ervaring, met een 

toeslag voor diensten in een cyclisch rooster 

 



Meer weten en/of een dag meelopen ? 

Wil je meer van ons weten? Kom gerust een dag meelopen op onze spoedeisende hulp, om 

een goede indruk te krijgen van de werkzaamheden en de werksfeer. Heb je vragen?  

Neem dan contact op met Frank Ouwehand (SEH arts KNMG/plv medisch hoofd) bereikbaar via 

f.ouwehand@amsterdamumc.nl of via tel. 06 18918875 of Tessa Biesheuvel (medisch hoofd 

SEH) via t.biesheuvel@amsterdamumc.nl of via 06-50063011. Uiteraard is het secretariaat van 

de SEH ook een mogelijkheid om contact met ons te krijgen (020-5660883). We ontvangen je 

cv en begeleidend schrijven graag via f.ouwehand@amsterdamumc.nl  
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