
SEH-arts 

Urenomvang dienstverband: fulltime 

Aantal uur: 40 uur per week 

Soort dienstverband: tijdelijk met mogelijkheid tot vast contract 

Lengte dienstverband: 1 jaar 

Opleidingseis: WO 

Salaris: Schaal Senior Medisch Specialist afhankelijk ervaring en conform de CAO-UMC 

De functie 

Ben jij SEH-arts en zoek je een unieke invulling van jouw rol in het hart van de Randstad? Wil jij 

daarnaast werken in een divers team van SEH-artsen, physician assistants (PA’s), a(n)ios en SEH-

verpleegkundigen? Dan ben jij de SEH-arts die wij zoeken! 

Samenvatting 

• Je werkt als SEH-arts in een zorg coördinerende rol 

• Je bent betrokken bij directe patiëntenzorg 

• Je hebt de ambitie jezelf verder te ontwikkelen in de directe patiëntenzorg 

Wat ga je doen/ De werkzaamheden 

Als 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 en hoofdbehandelaar van alle ongedifferentieerde patiënten. Verder voer je zelfstandig 

(kinder-)PSA en spoedechografie uit en geef je supervisie aan de A(N)IOS, HAIOS, AMAS, PA’s en 

coassistenten.  Je bent een essentiële schakel in de acute zorgketen tussen de 1e lijn, de 

ambulancezorgprofessionals en de medisch specialist. In de rol als SEH-arts ben je breed inzetbaar. 

De invulling van deze rol is uniek in het LUMC.  

De werkplek/ Je werkplek  

De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het LUMC is een zelfstandige spoedeisende hulp afdeling 

met een eigen medische staf (10 SEH-artsen). Op de afdeling spoedeisende hulp worden jaarlijks 

rond 20.000 patiënten behandeld. Het LUCM is tertiair zorgcentrum met level 1 trauma, IAT en ECPR 

faciliteiten. De SEH-artsen behandelen het volledige spectrum van SEH-patiënten inclusief 

reanimatie-, traumapatiënten en patiënten met een tertaire behandelindicatie. Sinds 2009 beschikt 

het LUMC over de opleiding tot Spoedeisende Hulp arts. Maar ook leiden we HAIOS, AMAS en PA’s 

op. Daarnaast maak je deel uit van meerdere commissies en afhankelijk van je interesses 

portefeuillehouder. Naar verwachting wordt er eind 2023 een geheel nieuwe SEH opgeleverd, 

ontworpen op basis van de nieuwste inzichten in ‘Emergency Department Design’. 

Carrière in het LUMC  



Het LUMC faciliteert je graag bij het onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden. 

Wij bieden onder andere (interne) opleidingen en bijscholing aan, waaronder een fellowship. Deels 

verwerken wij dit in je persoonlijke opleidingsplan. Maar je krijgt ook de mogelijkheid om zelf 

opleidingen en cursussen te volgen buiten je vakgebied om.  

 

Wat vragen wij 

Wij zoeken een ambitieuze arts die mee wil werken in een vakgroep van ervaren SEH-artsen en PA’s. 

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

bestemd voor een SEH-arts die als doel heeft om zichzelf verder te ontwikkelen in de directe 

patiëntenzorg. We zoeken iemand die graag aan de basis wil staan van nieuwe ontwikkelingen in de 

zorg, enthousiast is en samenwerkend het LUMC vooruithelpt.  

Meer informatie  

Voor deze vacature kunnen referenties worden opgevraagd.  

Solliciteer je (ruim) voor de sluitingsdatum, dan wordt er eerder contact met je opgenomen en 

eventueel een gesprek ingepland.  

Contactgegevens 

Voor aanvullende informatie en vragen kan u contact opnemen met Meys Cohen, Afdelingshoofd 

Spoedeisende Hulp, telefoon 071 526 19 50, mobiel 06-41822326. 

Wilt u solliciteren, stuur dan uw sollicitatiebrief met motivatie en CV naar: 

T.A.V. Mw. Schalks 

m.c.j.schalks-van_den_berg@lumc.nl 

 


