Spoedeisende Hulp Arts KNMG
Het is 07:36 uur. Je nachtdienst zit er bijna op. Het
was een enerverende nacht. Je doet je belrondje.
Eerst de cardioloog: twee patiënten gezien, één met
ACS en één met een SVT met hypotensie die je
succesvol hebt gecardioverteerd.
Dan de orthopeed: mevrouw Jansen was er weer
met een luxatie van haar heupprothese. Met behulp
van PSA kreeg je hem er weer in. Ze kon daarna snel
weer naar huis.
Ook nog de chirurg: voor die jongedame met
verdenking appendicitis. Jouw echo was conclusief
en de chirurg was blij dat je haar de nacht overtilde
met antibiotica.
Tot slot de longarts: Dankzij jouw NIV op de SEH
hoefde de patiënt met de COPD-exacerbatie niet
geïntubeerd te worden.

De specialisten waarderen jouw zelfstandigheid en
daadkracht!
Voldaan stap je even later in de auto en rijdt met
een goed gevoel naar huis.
Zoals altijd: filevrij natuurlijk!
Volgende week het jaarlijkse TT-evenement.
Daar heb je weer zin in: op de AMBU mee de stad in;
allerlei klein leed ter plaatse behandelen.
Dit is Spoedeisende Geneeskunde in én om het WZA:
Waar een klein ziekenhuis groot in kan zijn!

Wie zijn wij?
Wij zijn ervaren en gedreven SEH-artsen van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.
Het WZA is een volwaardig basisziekenhuis met een level 1 ICU en heeft al 18 jaar ervaring met SEH-artsen.
Onze Afdeling Spoedeisende Hulp is een speerpunt in de strategische koers van het ziekenhuis en wordt jaarlijks bezocht
door bijna 16.000 patiënten, van wie nog geen 2% zelfverwijzers.
Momenteel bestaat de vakgroep Spoedeisende Geneeskunde uit 5 SEH artsen KNMG, een ANIOS SEH in vaste dienst en 2
Physician Assistants. We zouden graag (meerdere) collega’s willen verwelkomen in ons team.
Wij leveren Acute Zorg in héél het WZA, uiteraard op de SEH, maar we leiden ook de reanimaties, we zijn de arts van
het SIT-team en als je wilt kun je via onze connecties ook pre-hospitaal aan de slag bij evenementen rond het TT-circuit.

Wie ben jij?
Jij bent (bijna) SEH arts KNMG en je zoekt een werkplek met vrijwel alle facetten van de Spoedeisende Geneeskunde.
ECHO, PSA, Critical Care, Regionaal Anesthesie, Acute Pediatrie: in Assen kan het allemaal. Wat jíj wil. Jouw ambitie is
de grens en jij bepaalt de hoogte van de lat.
Omdat je hier uiteraard staflid bent en onze vakgroep stevig verankerd is binnen de organisatie, kun jij je energie, je
kennis en ideeën volop richten op de acute patiëntenzorg. In de volle breedte en zonder noemenswaardige barrières!
Opleiding en management behoren ook tot de mogelijkheden.
Wij zijn heel benieuwd naar jouw visie en wensen ten aan zien van Spoedeisende Geneeskunde en willen daarom graag
kennis met je maken.
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Wat wij bieden?





Werken in een mooi ziekenhuis, in het hart van Drenthe. De afdeling Spoedeisende Geneeskunde staat
binnenkort een grote vernieuwing te wachten!
Een woonomgeving met landelijke allure (Rust en Reinheid), maar wel dicht bij de grootstedelijke
aantrekkelijkheden van Groningen. En natuurlijk nauwelijks files!
Een dienstverband voor onbepaalde tijd met een salaris conform CAO, in een uitdagende en moderne
werkomgeving.
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals o.a. een eindejaarsuitkering, 10.5 % ORT en een marktconform
nascholingsbudget.

Bel of mail Anneke Blom, SEH-arts KNMG
Spreekt bovenstaande je aan en wil je meer weten over ons, de functie of jouw mogelijkheden bij ons?
Anneke Blom komt dan graag in contact met jou. Haar mailadres is anneke.blom@wza.nl.
Bellen mag natuurlijk ook: 0592-325 278.
Onze website, www.wza.nl, is wellicht ook nog een bron van informatie voor je. Daar kun je trouwens ook direct
solliciteren .
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