Aan de regio OOR-ON (Oost Nederland), waartoe het Radboudumc, het CanisiusWilhelmina Ziekenhuis (CWZ) Nijmegen, het Rijnstate Arnhem en het Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis Tilburg behoren, zijn voor het jaar 2020 drie opleidingsplaatsen tot Spoedeisende
Hulp arts toegewezen. De ziekenhuizen binnen deze regio hebben een intensieve
samenwerking op het gebied van opleiding en wetenschappelijk onderzoek.
Functie inhoud
De afdelingen SEH van het Radboudumc, het CWZ Nijmegen, het Rijnstate Arnhem en het
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg zijn zelfstandige afdelingen met eigen staf
gecertificeerde SEH artsen.
De opleiding duurt drie jaar en komt tot stand in nauwe samenwerking.
In 2020 zijn er drie opleidingsplaatsen voor de regio OOR-ON, dit betekent dat er slechts uit
het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis, Rijnstate en Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis gekozen
kan worden.
Echter, in het kader van de regionalisering van de opleiding, worden diverse stages
uitgewisseld tussen het Radboudumc, het CWZ, het Rijnstate en het Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis. Samen met de AIOS wordt zoveel mogelijk gekeken waar de behoefte ligt, in het
kader van de individualisering van het opleidingsplan. De AIOS heeft de mogelijkheid om
binnen de duur van de opleiding de nadruk te leggen op een meer academisch
georiënteerde opleiding (Radboudumc) of een meer perifeer georiënteerde opleiding (CWZ,
ETZ of Rijnstate).
De opleiding wordt gevolgd in een veilig en stimulerend opleidingsklimaat en is vormgegeven
volgens de opleidingseisen van het CGS (College Geneeskundige Specialismen). Binnen de
opleidingsregio vindt het cursorisch onderwijs gezamenlijk plaats.
Functie eisen
▪
▪
▪
▪
▪

BIG geregistreerde arts met ervaring in en belangstelling voor het specialisme
spoedeisende geneeskunde.
Interesse in en/of ervaring met onderzoek strekt tot aanbeveling.
Goede communicatieve en sociale vaardigheden, een teamspeler met een flexibele
instelling.
Je hebt een enthousiaste werkhouding en bent in staat je hoofd koel te houden in
acute situaties.
Relevante klinische ervaring.

Opleiding Radboudumc Nijmegen
De SEH van het Radboudumc is een zelfstandige afdeling, welke een centrale rol binnen het
ziekenhuis vervult. Een team van enthousiaste gecertificeerde SEH artsen, AIOS en
verpleegkundigen biedt 7x24 uur acute zorg aan een divers en uitdagend patiëntenaanbod.

Alle SEH artsen participeren actief in opleiding, management, onderwijs en onderzoek. Voor
de AIOS is er 24 uur/dag supervisie op de werkvloer door SEH artsen.
Sinds de nieuwbouw (eind 2011) is de zorg uitgebreid met een 24-uurs observatie-unit en
een Eerste Hart Hulp. Als level I traumacentrum hebben wij de beschikking over een helidek,
waardoor de traumahelikopter van de regio Nijmegen dag en nacht kan landen. Hierdoor
worden vitaal bedreigde patiënten (traumapatiënten, out of hospital reanimaties en acuut
zieke kinderen) 24 uur/dag aangeboden en primair behandeld op de SEH, waarbij de SEH
arts een prominent coördinerende rol heeft. Speerpunten zijn o.a. echogeleide regionale
pijnblock en PSA. De SEH heeft de beschikking over een eigen echoapparaat.
Vanzelfsprekend wordt het doen van wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd; hiervoor is
ook recent een regionale wetenschapscommissie samengesteld.
Het RadboudUMC zal in de ronde van 2020 geen AIOS aannemen, wel worden er stages
gelopen.
Opleiding CWZ Nijmegen
De SEH van het CWZ is een moderne afdeling met een 24/7 bezetting door SEH artsen.
Zowel de opleider als de medisch manager zijn zelf SEH arts. Wij hebben 13 SEH artsen
voor een aangenaam drukke en gezellige SEH. Je ziet alle onverwezen patiënten en
verwezen patiënten van interne, orthopedie, KNO, longziekten, chirurgie, MDL en neurologie
(LTSH). Na de vakstages kindergeneeskunde en neurologie, kun je ook voor dit
specialismen de verwezen patiënten zien. Out of hospital reanimaties worden primair op
onze SEH opgevangen en behandeld. De SEH heeft een eigen echoapparaat en biedt ook
echostages aan. Onze speerpunten zijn echo, PSA en reanimatie.
Wij zoeken enthousiaste AIOS die niet bang zijn de handen uit de mouwen te steken en
houden van uitdaging.
Opleiding Rijnstate Arnhem
Acute zorg is een van de speerpunten van het Rijnstate Ziekenhuis en Spoedeisende
Geneeskunde is stevig verankerd binnen het ziekenhuis en medische staf.
Op onze moderne SEH met kinderunit worden op jaarbasis bijna 40.000 patiënten gezien
met de meest uiteenlopende acute pathologie. 11 SEH-artsen geven sinds 2009 24/7 leiding
aan deze afdeling waar PSA, echografie en Non-Invasive Beademing standaard procedures
zijn. Zowel opleiders als medisch management zijn SEH-artsen.
Je kunt als AIOS alle verwezen en onverwezen patiënten zien en draait gedurende je hele
opleiding diensten op de Eerste Hart Hulp en de kinderunit. Speerpunten van onze opleiding
zijn critical care, echo, kindergeneeskunde en wetenschap. Een echostage bij de Radiologie
is onderdeel van het lokale curriculum.
Wij zoeken AIOS met passie en visie.
Opleiding Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg
Het ETZ in Tilburg is een grote perifere opleidingskliniek op drie locaties met een actieve
opleidingscultuur. Alle spoedeisende zorg (met uitzondering van de acute cardiologie) is op
de locatie Elisabeth geconcentreerd. Op de locatie TweeSteden bevindt zich een EHH
(Eerste Hart Hulp) afdeling. Op de SEH en de EHH samen worden op jaarbasis in totaal ruim
50.000 patiënten (van alle categorieën) gezien. Als AIOS SEG werk je op beide locaties op
de SEH en de EHH onder directe supervisie en coaching van een SEH-arts. In het ETZ
worden zowel de functie van opleider als medisch manager ingevuld door een SEH arts. De
opleiding wordt vorm gegeven door een ambitieuze opleidingsgroep, een stadsbrede
vakgroep, van 22 SEH artsen, die op beide locaties 24/7 zorg en supervisie leveren. De

vakgroep staat onder meer bekend om de uitstekende opleidingskwaliteiten, uitgebreide
betrokkenheid bij de landelijke ontwikkeling en visie op en positionering van het vakgebied
Spoedeisende Geneeskunde.
Onze werkzaamheden binnen de opleiding omvatten het gehele spectrum van de
spoedeisende geneeskunde en er wordt actief en uitgebreid wetenschappelijk onderzoek
verricht. Speerpunten van het ETZ zijn onder andere level 1 traumacentrum,
neurochirurgisch centrum en cardiologisch centrum met PCI.
Wij zijn op zoek naar ambitieuze AIOS die samen met de vakgroep de opleiding kwalitatief
verder kunnen verbeteren.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC) voor
het Radboudumc en de CAO Ziekenhuizen voor het CWZ, het Rijnstate en het ETZ.
Aanstelling vindt plaats voor de duur van de opleiding.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Radboudumc Nijmegen
M.P. Vroegop
maurice.vroegop@radboudumc.nl
CWZ Nijmegen
J. van der Zande
j.vanderzande@cwz.nl
Rijnstate Arnhem
SJ ten Napel
StenNapel@rijnstate.nl
ETZ Tilburg
A.P.G. van Driel
p.vandriel@etz.nl
Sollicitatieprocedure
Het Radboudumc, het CWZ Nijmegen, het Rijnstate Arnhem en het ETZ Tilburg (regio OORON) organiseren één gezamenlijke sollicitatieprocedure en wel op dinsdag 24 september
a.s. (locatie Canisius-Wilhelmina ziekenhuis Nijmegen).
Kandidaten mogen een eerste en tweede voorkeur voor een opleidingsziekenhuis in regio
OOR-ON aangeven (exclusief RadboudUMC).
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Indien u geselecteerd bent,
ontvangt u hier automatisch bericht over.
Assessments vinden plaats in de periode 9 t/m 20 september 2019.
Er dient gesolliciteerd te worden middels een digitaal formulier via link:
https://www.nvsha.nl/sollicitatieformulier-aios-seg/het is niet mogelijk Opleidingsklinieken te
solliciteren.
U mag bij maximaal twee opleidingsregio’s solliciteren. Voor iedere opleidingsregio waar u
solliciteert dient u een aparte sollicitatiebrief te sturen. Voor de opleidingsplaatsen 2020
dienen de sollicitatiebrief en het curriculum vitae uiterlijk op donderdag 29 augustus a.s.
om 23:59 uur ontvangen te zijn door het secretariaat NVSHA.
Voor vragen kunt u mailen naar bureau@nvsha.nl of bellen naar 030-6868763.

