De OOR NO heeft in 2020 5 OPLEIDINGSPLAATSEN SEH-ARTSKNMG beschikbaar.
De ziekenhuizen uit deze opleidingsregio (UMCG, MCL en Isala) werken nauw samen op het
gebied van de opleiding tot SEH-arts. Er is een regionaal opleidingsplan, waarbij de opleiding
bestaat uit een jaar in een academische kliniek (UMCG) en twee jaar in een groot perifeer
ziekenhuis (Isala of MCL). Ook de sollicitatieprocedure is regionaal georganiseerd met een
centrale sollicitatiecommissie.
Functie
Tijdens de opleiding verleen je zorg aan patiënten die de SEH bezoeken en loop je
focusstages bij verschillende disciplines. Tijdens de drie jaar durende opleiding maak je je de
kennis en vaardigheden van de spoedeisende geneeskunde eigen.
Profiel
Je hebt een afgeronde opleiding tot basisarts met minimaal 1-2 jaar klinische ervaring en
aantoonbare belangstelling voor het vakgebied spoedeisende geneeskunde.
Kerncompetenties: patiëntgerichtheid, flexibiliteit, leiderschap, stressbestendigheid,
doorzettingsvermogen, communicatie en werken in teamverband. Affiniteit met wetenschap
en/of onderwijs is een pré.
Regionaal opleidingsplan
Alle bovengenoemde ziekenhuizen in de prachtige noordelijke regio werken samen om de
3jarige opleiding tot SEH-arts vorm te geven. De opleiding is opgedeeld in een academisch
deel en een perifeer deel en is ingericht rond EPAs.
Procedure
Je kunt vanaf 12 t/m 29 augustus 2019 via deze link solliciteren:
https://www.nvsha.nl/sollicitatieformulier-aios-seg/
De gesprekken staan gepland op maandag 23 september en vinden plaats in het UMC in
Groningen.
De overige informatie over de sollicitatieprocedure vind je in de landelijke advertentietekst,
te vinden op www.nvsha.nl.
Hier onder stellen de drie klinieken uit de opleidingsregio NO zich voor:

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Acute zorg is één van de speerpunten van het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG). De Spoedeisende Hulp dient als toegangspoort voor circa 32.000 patiënten op
jaarbasis, waaronder veel patiënten met complexe problematiek.
Er wordt momenteel gebouwd aan een nieuwe SEH bestaande uit een high care en low care
unit. Daarnaast zal er een Critical Decision Unit (CDU) komen. De SEH-artsen en AIOS vormen
de (medische) ruggengraat van de afdeling. Samen met andere medisch specialisten,
artsassistenten in opleiding tot specialist en SEH-verpleegkundigen dragen zij zorg voor een
kwalitatief hoogwaardig en soepel verlopend patiëntenzorgproces, waarbij zij oog hebben
voor het specifieke karakter van een academische omgeving als het UMCG.
De enthousiaste opleidingsgroep bestaat uit 12 SEH-artsen KNMG welke 7 x 24 uur acute
zorg leveren en aanwezig zijn voor directe supervisie. Zij hebben ieder een eigen
aandachtsgebied, zoals spoedechografie, procedurele sedatie & analgesie (PSA),
wetenschap, onderwijs en opleiding. We bieden dan ook een veelzijdige opleiding in een
stimulerend en veilig opleidingsklimaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevr. A.M. Drost-de Klerck, opleider of
mevr. E.K. van de Meeberg, plv opleider bereikbaar via secretariaat (050) 361 43 59.

Isala
Sinds 2013 is Isala gehuisvest in een nieuw, innovatief en topklinisch ziekenhuis waarin de
patiënt centraal staat. Patiënten zijn bij ons te gast en beleven vaak zware en emotionele
tijden. Dat geldt ook voor hun familie en vrienden. Vanzelfsprekend geven we professionele
medische zorg, maar we willen er ook voor mensen zijn. Met aandacht en medeleven.
Daarom zoeken we collega’s die veel te ‘geven’ hebben en hun expertise, ervaring, hoofd en
hart meebrengen.
De afdeling SEH heeft een regionale functie als traumacentrum en de ambitie om toe te
groeien naar de beste SEH van Nederland. Onze afdeling heeft specifieke aandacht voor
CRM en simulatieonderwijs. De opleidingsgroep spoedeisende geneeskunde bestaat uit 13
SEH-artsenKNMG.
Meer informatie over onze opleiding? Neem gerust contact op met mevr. K. Caminada,
opleider of de heer P.M. Noë, plaatsvervangend opleider (038 424 8075/7878)

Het Medisch Centrum Leeuwarden
Onze afdeling Spoedeisende Hulp is een moderne, volledig geoutilleerde afdeling met een
regiofunctie waar we jaarlijks zo’n 25.000 patiënten zien. Een volledig nieuw gebouwde SEH
opende in 2017 de deuren, waarbij nog gewerkt wordt aan integratie van de dokterswacht
Friesland.

De opleidingsgroep bestaat uit 13 SEH artsen KNMG die het beroep 24/7 in de volle breedte
uitoefenen, inclusief spoedechografie, regionale anesthesie en procedurele sedatie &
analgesie bij volwassenen en kinderen. Goede patiëntenzorg gaat op onze afdeling hand in
hand met het doen van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van de opleiding tot
SEH-arts. Onze AIOS zijn enthousiast over:
• de goede samenwerking met specialisten en arts-assistenten van de verschillende
vakgroepen;
• de mogelijkheid om voor alle specialismen patiënten te zien;
• de kans om ‘vooraan te staan’ bij de opvang van ernstig zieke patiënten, reanimaties
en traumapatiënten;
• de goede onderlinge sfeer
Wil je meer weten over deze opleidingsinstelling? Neem dan contact op met de heer C.W.
Coolsma, opleider, telefoon 058 2861474 of met mevrouw W.E. van Hasselt,
plaatsvervangend opleider, telefoon 058 2866417.

