
Spoedeisende hulp(SEH) arts(en) KNMG   
 
Zoek jij een grote spoedeisende hulp in een topklinisch ziekenhuis om jouw ambities als SEH-arts 
waar te maken? Horen (kinder-) PSA van lachgas tot etomidaat, locoregionale anesthesie en 
spoedechografie ook bij jouw beeld van goede spoedeisende geneeskunde? Dan nodigen we je van 
harte uit om een dag mee te kijken en te solliciteren naar een plek in onze vakgroep. Ook als je een 
parttime contract ambieert of de opleiding tot SEH-arts net hebt afgerond ben je van harte welkom. 
 
We zijn op zoek naar meerdere SEH-artsen om onze vakgroep uit te breiden.

 
 
Over onze SEH 
Met 7 ambitieuze SEH-artsen vormen we een enthousiaste en ambitieuze vakgroep. Ons adherentie 
gebied is met ruim 600.000 inwoners groot. Met de vakgroep zien we een groot deel van de 35.000 
patiënten die per jaar op de SEH gepresenteerd worden. Hier maken we samen het verschil door 
contact met ambulancediensten voor het aannemen van patiënten, het bieden van goede zorg en 
supervisie, het bewaken van doorlooptijden en geven van onderwijs. 
 
Onze SEH bestaat uit twee traumakamers voor level 2 traumapatiënten, een shockroom, twee 
kinderkamers en een geïntegreerde huisartsenpost. Hiernaast zijn we vertegenwoordigd in relevante 
ziekenhuiscommissies, wetenschapscommissies, diverse SEH-projecten en zijn we volwaardig lid van 
de medische staf. We zijn een opleidingsziekenhuis en bieden elk jaar een aantal opleidingsplaatsen 
aan voor toekomstige SEH-artsen. Je ziet en ontslaat patiënten zelfstandig van de SEH, of in overleg 
met de dienstdoende van een poortspecialisme. 
 
Voor optimale samenwerking werken we met de principes van Crew Resource Management (CRM). 
Twee keer per week wordt er onder leiding van een SEH-arts op de werkvloer een scenariotraining 
gegeven. 
 
 
Dit ga je doen 
Tijdens jouw dienst heb je een superviserende en coördinerende rol en ben je actief op de vloer. Je 
werkt samen met enthousiaste SEH-verpleegkundigen, AIOS SEG, HAIO’s, AMA’s, coassistenten en 



diverse AIOS/ANIOS. Ook het geven van, of deelname aan, onderwijs voor de (regionale) 
onderwijsdagen voor opleiding SEG behoort tot één van jouw taken. 
 
Daarnaast leid je verschillende multidisciplinaire teams zoals het traumateam en reanimatieteam. 
 
Er is veel mogelijk binnen ons ziekenhuis. In goed overleg zoeken wij graag samen met jou naar de 
mogelijkheden om je ambities bij ons waar te maken. 
 

 
 
Dit bieden wij 

 Werken op een mooie SEH met ambitieuze en gedreven collega’s in een prettige werksfeer. 

 Een centraal gelegen werkplek in het bruisende Amersfoort. 

 Mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan het lokale en regionale onderwijs. 

 Honorering vindt plaats conform de CAO ziekenhuizen (FWG 80). 

 Een opleidingsbudget en een roostertoeslag van 21% conform de AMS. 

 Ook ontvang je 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. Je pensioensopbouw 
wordt geregeld door Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 Interessante extra’s, zoals een fietsplan en premiekorting op je verzekeringen. 

 Een vitaliteitsaanbod met allerlei leuke trainingen, activiteiten en praktische tips op het 
gebied van gezondheid en welzijn (zoals bijvoorbeeld adem koude training, Yoga en 
bedrijfsfitness). 

 Een actieve personeelsvereniging die bijvoorbeeld stedentrips en skireizen organiseert. 

 Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto (voldoende parkeergelegenheid). 
 
Hét ziekenhuis van Amersfoort en omstreken 
Naast ons ziekenhuis heeft Amersfoort nog veel meer moois te bieden. Amersfoort heeft een 
historische en gezellige stad die zich typeert door levendige pleinen en gezellige smalle straatjes 
zoals de Krommestraat. Ben jij benieuwd naar de stad? Bekijk dan deze fotoroute of dit artikel over 
hoe fotogeniek Amersfoort is en wie weet loop jij er binnenkort samen met je nieuwe collega’s.  
 
Contact 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roy Welsing, medisch manager SEH via 
rtc.welsing@meandermc.nl of Walter Poortvliet, vakgroepvoorzitter, via 
wp.poortvliet@meandermc.nl of de dienstdoende SEH-arts via 033-850 4098. 
 
 

https://www.tijdvooramersfoort.nl/nl/routes/1839918823/fotoroute
https://www.tijdvooramersfoort.nl/nl/blogs/blog-overzicht/amersfoort-de-meest-fotogenieke-stad-van-nederland-en-dit-is-waarom
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