In 2020 heeft de Onderwijs en Opleidings Regio Zuid Oost Nederland (OORZON) een vacature voor

5
Artsen in opleiding tot spoedeisende hulp arts
De Onderwijs en Opleidings Regio Zuid Oost Nederland bestaat uit 14 verschillende klinieken waarbij het
Medisch Universitair Centrum Maastricht de academische poot is. Binnen de OORZON wordt de opleiding tot
SEH-arts verzorgd door 4 ziekenhuizen, verspreid over de regio. De OORZON is één van de eerste regio’s in
Nederland waar de landelijke opleiding tot SEH-arts is geïmplementeerd. Alle locaties hebben een volledig
zelfstandige opleiding, maar werken binnen de OORZON nauw samen. Minimaal vier keer per jaar worden er
regionale onderwijsdagen georganiseerd en aansluitend bespreken de (plaatsvervangend) opleiders en AIOS de
onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de opleidingen om deze voortdurend te verbeteren. Daarbij
wordt gebruikt gemaakt van de specifieke speerpunten van elk ziekenhuis. Het Catharina ziekenhuis en het
Maxima Medisch Centrum hebben daarnaast wekelijks gezamenlijk onderwijs voor de AIOS, wisselend over de
beide locaties. Er wordt nu in gezamenlijkheid gewerkt aan een plan om de opleiding steeds meer te
regionaliseren. In dat kader zijn de vier verplichte ziekenhuis deelstages verdeeld over de ziekenhuizen, waarbij
het Catharina ziekenhuis de stages cardiologie, intensive care en anesthesiologie verzorgt. Het Máxima
Medisch Centrum biedt de stages kindergeneeskunde en anesthesiologie aan, Viecuri de stages
kindergeneeskunde en cardiologie en het Zuyderland Medisch Centrum de stage intensive care. Meer
specifieke informatie over de vier opleidingen kunt u vinden op de eigen websites van de 4 ziekenhuizen en op
www.opleidingsetalage.nl.

Opleidingsziekenhuizen
Catharina ziekenhuis (1 AIOS plek per 01-01-20)
Als AIOS spoedeisende geneeskunde in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven werk je op een drukke SEH met
gemiddeld 32.000 patiënten per jaar. Het Catharina Ziekenhuis behoort tot de 4 ziekenhuizen waar de
opleiding tot SEH-arts als eerste is gestart en dat zie je terug in de opleiding en de positionering van de SEHartsen. In het Catharina Ziekenhuis is de enige SEH van de stad Eindhoven gepositioneerd waardoor je
gedurende de opleiding de mogelijkheid krijgt om alle categorieën patiënten op de SEH te zien, van laag tot
hoog complexe zorg, zowel verwezen als onverwezen. De zorg die we leveren varieert van kort bij de eerste lijn
tot academisch niveau. De spoedeisende geneeskunde wordt dan ook in de volle breedte van het vak
uitgeoefend, inclusief procedurele sedatie en analgesie en spoedechografie. De SEH-arts is daarnaast een
belangrijk onderdeel van het reanimatie team en omdat wij ook één van de grootste hartcentra van Nederland
zijn, is er veel exposure. Ander speerpunt van het ziekenhuis die zorgt voor een interessante mix van patiënten
op de SEH is de oncologie, waar wij verwijscentrum zijn vanuit het hele land. Daarnaast zijn wij ook centrum
voor de neurologische trombectomiën. Er is kortom een breed scala aan diagnostiek en behandeling mogelijk.
Buiten kantooruren vormt de SEH samen met de huisartsenpost de spoedpost en is één van de grootste van
Nederland.
De SEH van het Catharina Ziekenhuis heeft niet alleen de voordelen van een groot perifeer ziekenhuis met een
divers patiënten aanbod, maar met 11 hoogleraren en een bovengemiddeld grote wetenschappelijke output
heeft het ziekenhuis ook een academisch niveau. De combinatie van een gepromoveerd SEH-arts opleider en
een SEH-arts promovendus biedt je dan ook uitstekend de mogelijkheid om je wetenschappelijk verder te

ontwikkelen. Er lopen meerdere onderzoeken op de SEH. Gedurende de opleiding zijn er tevens mogelijkheden
om je te verdiepen op het gebied van management. Je zult dit samen met de SEH-arts/specialist manager doen.
Tijdens je opleiding wordt je gesuperviseerd door 9 SEH-artsen, waarvan er velen ervaring hebben opgedaan
op grote SEH’s in Engeland of Australië. De opleidersgroep is een goede mix, met daarin NVSHA gecertificeerd
echo-supervisoren meerdere masterclass deelnames (MNSHA), European Board Certified, CRM coaches,
ALS/ATLS/APLS/DEUS instructeurs, opleiding- en kwaliteit visitatoren, een specialist manager en een lid
stafbestuur VMS en bestuur VMSD.
Wij zijn primair verantwoordelijk voor de opvang van alle kritisch zieke patiënten op de SEH en passen
veelvuldig RSI, PSA (zowel kinderen als volwassenen), echogeleide blocks, e-FAST toe. Alles wat de eerste
opvang en behandeling van een acute patiënt omhelst, daarbij gebruik makend volgens de laatste evidence.
Maxima Medisch Centrum (1 AIOS plek per 01-01-2020)
Máxima Medisch Centrum is een STZ ziekenhuis, bestaande uit locatie Eindhoven en locatie Veldhoven. De SEH
is gevestigd op locatie Veldhoven waar wij 28.000 patiënten per jaar ontvangen. Máxima Medisch Centrum
heeft MSRC-erkende opleidingsplaatsen voor SEH-artsen en is een unieke plaats om de opleiding tot SEH-arts
te volgen, gezien hier het volledige hoofdbehandelaarschap als 1 van de eerste in Nederland wordt uitgevoerd.
Hierdoor worden alle patiënten categorieën gezien en alle interventies en handelingen worden door de SEHartsen zelf verricht, waarbij veel aandacht is voor de opvang van de kritiek zieke patiënt. Ons visie als vakgroep
Spoedeisende Geneeskunde is om 24/7 hoogwaardige spoedeisende zorg te leveren met als kernwaarden,
innovatie, veiligheid, autonomie en samenwerking. Wij zijn ambitieus en oplossingsgericht, met oog voor het
individu en samenwerking in de breedste zin.
Momenteel zijn er 11 gecertificeerde SEH-artsen werkzaam, die 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanwezig
zijn. Dagelijks, tijdens de drukste momenten is er tevens een dubbele bezetting van SEH-artsen om zodoende
de supervisie van de assistenten te borgen. Ieder lid van de opleidersgroep heeft zijn eigen aandachtsgebied
met oa: course director DEUS, instructeurs DEUS / ALS / ATLS / toxicologie, lid stafbestuur, medisch manager,
kwaliteitsvisitator en promovenda. Alle leden van de vakgroep zijn echo-supervisor en nemen deel aan een of
meerdere masterclasses. Wij ontvangen AIOS uit heel het land om een echo-stage te volgen.
De opleiding wordt aangeboden in de vorm van cursorisch onderwijs en stages. De opleiding wordt voor meer
dan 50% vorm gegeven op de SEH onder directe supervisie van de opleidingsgroep. U zult zowel theoretisch als
in de praktijk worden opgeleid tot het coördineren en managen van een volledige Spoedeisende hulp, het
maken van echo-FAST, echo-aorta, spoed-intubaties en het verrichten van PSA. Daarnaast is wekelijks een
ochtend gereserveerd voor onderwijs. Deze ochtend wordt samen met het Catharina ziekenhuis georganiseerd.
Er lopen meerdere onderzoekslijnen op de SEH waarbij aansluiting mogelijk is. Begeleiding geschiedt door de
vakgroep SEH, waarbij de plaatsvervangend opleider als promovendus een belangrijke rol heeft.

Viecurie (2 AIOS plekken in 2020)
Onze vakgroep bestaat nu uit 5 SEH artsen waarvan de functie medisch manager en opleider SEG door een SEH
arts ingevuld wordt. Wij hebben een opleiding tot Spoedeisende Hulp arts conform de landelijke richtlijnen.
We hebben na een visitatie in oktober 2014 de door de RGS toegewezen maximale verlenging van 5 jaar
toebedeeld gekregen. ( Tot oktober 2019)
De opleiding wordt ondersteund door alle medisch specialisten. Deze zijn ook vertegenwoordigd in de
opleidersgroep. Deze komt 4x per jaar samen. Elke maand is er een opleidingsoverleg met de opleider/ overige
SEH artsen. De opleiding wordt beoordeeld door gebruik te maken van d-rect, exitgesprekken, MCTQ, IQ radar
en interne audits

Zuyderland Medisch Centrum (1 AIOS plek per 01-01-2020)
Wij zijn een enthousiaste groep van 9 SEH-artsenKNMG, werkzaam over 2 locaties in Zuyderland MC. De
opleiding tot SEH-arts KNMG wordt binnen het Zuyderand MC geheel verzorgd op locatie Heerlen. Sinds 2006

zijn er SEH-artsen KNMG werkzaam binnen het Zuyderland MC. De SEH-arts in het Zuyderland MC levert de niet
bediscussieerbare eerste opvang voor alle spoedeisende patiënten. Wij leveren hoogwaardige kwaliteit van
zorg door inzichtelijk te werken binnen efficiënt georganiseerde logistieke processen en in goede
samenwerking met de verpleegkundigen, de aangrenzende specialismen en onze ketenpartners. Het belang
van de patiënt is hierbij altijd leidend. Wij staan bekend als een slagvaardige, betrouwbare en serieus te nemen
partner. De onderlinge samenwerking is open en constructief. Collegialiteit en een prettige werksfeer zijn
daarbij belangrijke waarden. Er is ruimte om individuele ambities te verwezenlijken waaronder
wetenschappelijk onderzoek. We verzorgen een hoogwaardige opleiding tot SEH-arts voor maximaal 6 AIOS.
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Het Zuyderland MC maakt deel uit van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Zij levert
topklinische en topreferente zorg binnen de regio Zuid Limburg en is geaffilieerd met het Universitair Medisch
Centrum Maastricht voor een groot aantal opleidingen. In deze regio vinden gemeenschappelijke
onderwijsbijeenkomsten plaats met het Máxima MC in Veldhoven, het Catharina ziekenhuis in Eindhoven en
het VieCuri ziekenhuis in Venlo.
Profiel
Wij zoeken enthousiaste artsen, die gedreven zijn en aantoonbaar wetenschappelijk ambitieus. U beschikt over
goede communicatieve vaardigheden, bent een teamspeler en hebt minimaal 1 jaar relevante werkervaring. U
bent bereid bij te dragen aan de opleiding van co-assistenten, semi-artsen, huisartsen in opleiding en
verpleegkundigen. Er wordt van u een actieve rol verwacht om de kwaliteit van zorg en de opleiding continue
te verbeteren.
Sollicitatie
De sollicitatieprocedure voor de 4 ziekenhuizen zal regionaal plaats vinden, waarbij in beginsel alle
(plaatsvervangend) opleiders en 1 AIOS per opleidingsziekenhuis gezamenlijk aanwezig zijn. Meer details over
de landelijke procedure kunt u vinden op www.nvsha.nl. Een assessment kan tot de sollicitatie procedure
behoren.
Uw sollicitatiebrief vergezeld van een C.V. kunt u vanaf 12 augustus tot uiterlijk 29 augustus 2019, 23:59,
indienen via https://www.nvsha.nl/sollicitatieformulier-aios-seg/. De sollicitatiegesprekken zullen plaats
vinden op donderdag 26 september in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven.
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