ANIOS SEH
Bedrijfsinfo:
In het topklinisch ziekenhuis Isala is de patiënt te gast. Elke patiënt maar ook familie en
vrienden krijgen bij ons aandacht en medeleven in een vaak zware, emotionele tijd. Isala
biedt, naast de reguliere perifere zorg, hooggespecialiseerde zorg zoals de acute zorg, harten neurochirurgie, dialyse en stamcel- en beenmergtransplantaties. Isala is een van de level 1
traumacentra in Nederland. Isala gaat voor kwaliteit op het gebied van medische en
verpleegkundige zorg, service en veiligheid.
Op de spoedeisende hulp (SEH) worden ruim 40.000 patiënten per jaar gezien, waarvan ruim
30.000 patiënten op de locatie Zwolle. Deze patiënten (van laagcomplexe tot hoogcomplexe
zorgvragen) worden gezien door een toegewijd team van zorgprofessionals.
Onze Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling heeft een regionale functie als traumacentrum en de
ambitie om te groeien naar de beste SEH van Nederland. Op dit moment zijn er 14 SEHartsenKNMG werkzaam en zijn er 5 in opleiding. Daarnaast werken er nog ANIOS SEH,
HAIO’s, PA en een team van SEH-verpleegkundigen en ondersteuners. Als team streven wij
naar 24/7 topklinische zorg door daarvoor opgeleide professionals in te zetten.
Wij hebben regelmatig een vacature voor een ANIOS SEH.
Functie omschrijving:
De SEH is een zeer interessante en dynamische werkomgeving. Je verleent acute zorg aan
patiënten die onze SEH bezoeken en wordt volgens rooster in dag-, avond- en nachtdiensten
ingezet. Als ANIOS SEH ben je onder supervisie van een SEH-arts werkzaam in een
betrokken team op beide Isala locaties: Zwolle en Meppel. Je primaire taak is directe
patiëntenzorg. Daarnaast werk je samen met arts-assistenten en specialisten van diverse
specialismen.
Functie eisen:

• Je hebt een afgeronde opleiding tot basisarts met bij voorkeur klinische ervaring en
aantoonbare belangstelling voor het vakgebied spoedeisende geneeskunde. Een
behaalde ATLS- of een andere erkende ABCDE- cursus strekt sterk tot
aanbeveling
• Kerncompetenties:
o patiëntgericht
o stressbestendig
o doorzettingsvermogen
o teamplayer
o pragmatische instelling
• In deze functie heb je contact met patiënten en hun familie, andere specialisten en
zorgverleners. Je weet, in de context van een acute presentatie, effectief met hen
te communiceren en je grenzen aan te geven

Stichting Isala Klinieken KvK 05062128

Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een fulltime contract voor de duur van 23 maanden. Het salaris is ingedeeld conform
de CAO Ziekenhuizen in FWG 65. Inschaling is afhankelijk van relevante werkervaring.
Contactinfo :
Voor meer informatie kun je per email contact opnemen met mevrouw A.A.M. Niesink, SEH-arts
KNMG: a.a.m.niesink@isala.nl
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