
 

 

SEH-ArtsKNMG 

 

‘Werken als SEH-arts, zoals het vak bedoeld is.’ 

 

 

SEH-arts in het Bravis Ziekenhuis 

Als SEH-arts in het Bravis Ziekenhuis ben je hoofdbehandelaar op de SEH. Je draagt de regie en 

medische verantwoordelijkheid voor alle patiënten. Ongeacht het probleem, of de manier van 

verwijzen. Jij stelt prioriteiten en zorgt dat elke patiënt goed en snel geholpen wordt. Hierin heb je niet 

alleen een aansturende en superviserende rol binnen het SEH-team, maar werk je zelf ook actief mee. 

 

Het Bravis ziekenhuis is een groot perifeer ziekenhuis. We hebben zowel op locatie Roosendaal als op 

locatie Bergen op Zoom een moderne spoedeisende hulp. Als SEH-arts werk je op beide locaties.  

 

Op de SEH wordt een breed scala aan patiënten gezien, waarbij het percentage zelfverwijzers ca 5% 

is. Bravis locatie Bergen op Zoom is geaccrediteerd als level 2 traumacentrum. Op beide locaties 

werken we nauw samen met de naastgelegen huisartsenpost. 

 

Werkzaamheden 

Opvang van de vitaal bedreigde patiënt verricht je zelfstandig. Hulp van collega stafleden is 

laagdrempelig bereikbaar. In dat geval is er geen tussenkomst van arts-assistenten. Er is veel ruimte 

om zelfstandig PSA, echografie en RSI te verrichten. In de kliniek heb je de leiding in het SIT- en 

reanimatieteam.  

 

De vakgroep Spoedeisende geneeskunde zet zich in voor de best mogelijke kwaliteit van zorg. We 

houden nauw contact met alle poortspecialismes en zijn vertegenwoordigd in de meeste 

ziekenhuiscommissies. Naast je directe patiëntenzorg op de SEH, zijn er binnen het ziekenhuis ruim 

voldoende mogelijkheden om op andere manieren bij te dragen. 

Momenteel werken we concreet toe naar een nieuw ziekenhuis op 1 locatie. De vakgroep heeft een 

leidende rol in de ontwikkelingen voor de SEH van het nieuwe ziekenhuis. 

 

Vakgroep en SEH team 

De vakgroep bestaat uit 18 SEH-artsen. We zijn een hecht team, dat voor elkaar klaar staat, op de 

werkvloer en privé. Nog nooit heeft een collega SEH-arts ons team verlaten.  

 

Het SEH-team bestaat verder uit een sterke groep SEH-verpleegkundigen en uit arts-assistenten SEH, 

huisartsen i.o., een verpleegkundig specialist en (keuze-) coassistenten.  

 

Maak alvast kennis met het leukste SEH-team! 

 

Over het Bravis ziekenhuis 

Het Bravis ziekenhuis heeft een belangrijke functie binnen de regio West-Brabant en bestaat uit 2 

hoofdlocaties (Roosendaal en Bergen op Zoom) met een eigen zorgprofiel.  

In het Bravis ziekenhuis werken 250 medisch specialisten, ca. 3000 medewerkers en ongeveer 250 

vrijwilligers. Verdeeld over beide locaties zien we per jaar ongeveer 36.000 patiënten op de SEH.  

De communicatielijnen binnen ons ziekenhuis zijn kort en persoonlijk. De deuren van collega’s staan 

altijd voor je open en de Raad van Bestuur kent je gewoon bij naam. Dit maakt dat je makkelijk zaken 

kunt regelen of overleggen.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

We bieden een marktconform salaris, goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Ziekenhuizen en 

een opleidingsbudget volgens AMS. Je komt in dienst van het ziekenhuis en bent lid van de medische 

staf. 

https://www.youtube.com/watch?v=WWXw-5MCdKg


 

 

 Je valt onder CAO ziekenhuizen met een goede pensioenopbouw; 

 Flexibele arbeidsvoorwaarden met o.a. bedrijfsfitness of aanschaf van fiets of laptop en 
benefits at work met korting op winkels, uitjes en vakanties; 

 Veel ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden, aandacht voor je fysieke en mentale gezondheid 
via ons vitaliteitsportaal en een actieve personeelsvereniging. 

 

Wat vragen we van jou 

Je hebt de opleiding tot SEH-artsKNMG afgerond en houdt van de hectiek van de spoedeisende hulp. In 

de drukte houd jij het overzicht en neem je de juiste beslissingen in situaties waar elke seconde telt. 

Kwaliteit en veiligheid is waar jij voor staat en je voelt je als hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor 

de SEH en haar patiënten. Het spreekt je aan om in een grote vakgroep te werken, je bent gedreven, 

betrokken, maar ook gewoon een leuk mens.  

 

Solliciteer direct 

Wil jij werken als SEH-arts, zoals het vak bedoeld is: coördineren, superviseren én hands-on? In een 

groot innovatief perifeer ziekenhuis met goede sfeer? Lid worden van een hecht team SEH-artsen? 

Dan zijn wij nieuwsgierig naar jou! Neem contact met ons op of upload je sollicitatie online via onze 

website. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de SEH van het Bravis ziekenhuis. 

Telefoonnummer: 088-7067302.  

Vraag naar Robbert Groenewegen, SEH-artsKNMG, medisch manager SEH (r.groenewegen@bravis.nl) 

of Marcel Thijssen, SEH-artsKNMG, (m.thijssen@bravis.nl) 

Je kunt altijd eens langs komen om te praten, mee te lopen of om de sfeer te proeven! 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Het overleggen van een 
VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) is een verplicht onderdeel bij alle functies bij aanname in het 
Bravis ziekenhuis. 

http://www.werkenbijbravis.nl/vacatures

