Arts in opleiding tot SEH-arts KNMG (AIO SEG)
5 fte, fulltime, bepaalde tijd

Datum: 01-07-2019
Onderwijs en Opleidingsregio (OOR) Utrecht
Binnen de OOR Utrecht zijn er vier opleidingsziekenhuizen waar de opleiding tot Spoedeisende Hulp arts KNMG
wordt verzorgd. Per 2018 versterken het Diakonessenhuis Utrecht en het Meander Medisch Centrum
Amersfoort het opleidingslandschap in OOR Utrecht naast het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein & Utrecht
en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. In deze ziekenhuizen zijn alle profielen welke belangrijk en
noodzakelijk zijn voor de opleiding tot SEH-arts vertegenwoordigd. Door regionalisatie van de opleiding,
maandelijks gezamenlijk regionaal onderwijs en intensieve samenwerking op het gebied van wetenschap zijn
wij binnen de OOR Utrecht in staat een gevarieerde, veilige en sterke werk/leeromgeving aan te bieden.
Binnen OOR Utrecht krijgen we 5 opleidingsplaatsen beschikbaar die verdeeld zullen worden over de vier
ziekenhuizen. In het kader van regionaal opleiden zal elke AIOS in meerdere klinieken binnen de OOR de
opleiding volgen.
De functie
Als AIOS SEG ben je, onder supervisie, verantwoordelijk voor de patiëntenzorg op de SEH. Je werkzaamheden
bestaan uit spoedeisende zorg, variërend van hoogwaardige acute opvang tot het behandelen van laag
complexe patiënten. Tijdens je opleiding ontwikkel je je tot een zelfstandig functionerende SEH-arts, die ook
bedreven is in het aansturen van een team in geval van multidisciplinaire opvang. Je fungeert als schakel in de
acute zorgketen, naar de huisartsenzorg, ambulancehulpverlening en de verschillende medisch specialismen.
Je wordt begeleid in het doen van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van de niet medische
vaardigheden zoals communicatie, leiderschap en professionaliteit.
Het profiel
Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding geneeskunde. Minimaal een jaar relevante werkervaring is een
pré. Je hebt aantoonbare interesse in de Spoedeisende Geneeskunde. Je bent communicatief zeer vaardig: je
brengt opdrachten en informatie op een duidelijke en concrete manier over bij uiteenlopende toehoorders
(patiënten, collega’s, medisch specialisten) in uiteenlopende situaties. Je verkrijgt (en behoudt) in korte tijd
overzicht over een (trauma)opvang/situatie en kunt snel schakelen en besluiten nemen. Je wisselt de rol van
teamplayer en teamleider makkelijk met elkaar af. Je kunt je snel aanpassen aan de steeds veranderende
opleidingsafdelingen en weet de opleidingsinspanning in je werk-privé balans in te passen. Daarnaast heb je
een open en nieuwsgierige houding ten aanzien van je eigen leerproces. Je trekt lering uit eigen ervaringen en
staat open voor feedback. Tot slot ben je gedreven en wil je een actieve bijdrage leveren aan het verder
professionaliseren van het vakgebied.
Wij bieden
In 2020 is er plaats voor 5 nieuwe arts-assistenten in opleiding tot Spoedeisende Hulp Arts KNMG binnen OOR
Utrecht. Het betreft een 3-jarige opleiding volgens de opleidingseisen van het CCMS (Centraal College
Medische Specialismen). Dit resulteert in een profielregistratie voor de spoedeisende geneeskunde.
Interesse gewekt?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
drs. M. Donker (mdonker@diakhuis.nl) SEH-arts en opleider in het Diakonessenhuis, Utrecht
drs. L. Doomen (l.doomen@jbz.nl) SEH-arts en (plv) opleider in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
drs. N.S. Sonneveld (ns.sonneveld@meandermc.nl) SEH-arts en opleider in het Meander Medisch
Centrum, Amersfoort
drs. C. Mackaij, (c.mackaij@antoniusziekenhuis.nl) SEH-arts en (plv) opleider in het St. Antonius
Ziekenhuis, Utrecht en Nieuwegein
Je CV en motivatiebrief kun van 12-08-2019 t/m 29-08-2019 versturen via
https://www.nvsha.nl/sollicitatieformulier-aios-seg/ .

Voor procedure zie www.nvsha.nl De selectiegesprekken vinden plaats tijdens de periode 23 - 26 september
2018.
Het Diakonessenhuis
Het Diakonessenhuis Utrecht is door de Diakonessen opgericht in 1844 en is het oudste Diakonessenhuis van
Nederland. Het is een vooruitstrevend stadsziekenhuis ziekenhuis en erkend opleidingsziekenhuis, waarbij de
standaard hoog is en de lijnen kort.
In 2013 opende het 'state of the art' spoedzorgcentrum van Utrecht de deuren met daarin onze Spoedeisende
Hulp, een geïntegreerde huisartsenpost, een apotheek, een Intensive Care met eenpersoonskamers en een
hypermodern operatiecomplex met negen operatiekamers. Het is een level 2 traumacentrum. Het ziekenhuis
herbergt een van de grootste bevallingscentra van Nederland met diverse kraamsuites en een
geboortecentrum.
Spoedzorg is een van de speerpunten van het Diakonessenhuis waarbij kwaliteit van zorg, veiligheid voor de
patiënt en medewerker en een respectvolle samenwerking centraal staat.
Op de SEH behandelen wij jaarlijks bijna 30.000 patiënten. De SEH bestaat uit 15 gemonitorde
behandelkamers, waaronder onder andere 2 shock/traumakamers, 2 kindershockkamers, een
KNO/Oogheelkunde kamer, en meerdere fastrack-kamers.
De vakgroep SEG bestaat momenteel uit 10 SEH-artsen en is 24/7 aanwezig. De vakgroep is goed geïntegreerd
en gepositioneerd in het ziekenhuis met een medisch manager, (plv) opleider, lid van medische staf,
voorzitterschap van de acute ketencommissie en vertegenwoordiging in alle overige belangrijke
ziekenhuiscommissies. De SEH-arts heeft de regie op de SEH en organiseert samen met de coördinerend
verpleegkundige de patiënten logistiek. Tevens is de SEH-arts hoofdbehandelaar van alle instabiele patiënten
op de SEH en ook PSA, spoedechografie en locoregionale blokken vallen onder de expertise van de SEH-arts.
De SEH-arts superviseert arts-assistenten van verschillende specialismen, waaronder 7 AIOS
Huisartsgeneeskunde, en is daarnaast leidend in het onderwijs- en opleidingsprogramma van het ziekenhuis.
Wij zijn een ambitieus team van SEH-artsen dat ook landelijk actief betrokken is bij de ontwikkeling van ons
vakgebied, het curriculum en de opleiding SEG. Naast vak-enthousiasme en gedrevenheid vinden wij welzijn en
een goede werk-privé balans ook zeer belangrijk om het vak duurzaam te kunnen uitoefenen. Om de
onderlinge cohesie en betrokkenheid te bevorderen organiseren we van tijd tot tijd een borrel.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het JBZ is met zo’n 4000 medewerkers, 240 medisch specialisten en 21 medische opleidingen één van de grote
opleidingsziekenhuizen in Nederland. Het verzorgt de medisch-specialistische zorg in de regio NoordoostBrabant, ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Als lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische
(opleidings) Ziekenhuizen (STZ biedt het JBZ ruimte voor opleiding en onderzoek in alle disciplines: medisch
specialistisch, verpleegkundig, paramedisch en management.
De spoedeisende hulp is ingericht naar de nieuwste maatstaven en biedt zorg aan 36.000 patiënten per jaar. De
huidige vakgroep Spoedeisende geneeskunde bestaat uit 13 SEH-artsen KNMG en levert een volledige 7 x 24
uurs bezetting. Met 6 erkende opleidingsplaatsen verzorgt het Jeroen Bosch Ziekenhuis sinds 2002 de opleiding
tot SEH-arts. Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis is er een breed draagvlak voor de positie van SEH-artsen.
Leden van de vakgroep vervullen de functie van Medisch Manager SEH , opleider, plaatsvervangend opleider
en zijn vertegenwoordigd in alle relevante ziekenhuiscommissies met betrekking tot de acute zorg. PSA wordt
toegepast in alle leeftijdscategorieën en we vervullen een voortrekkersrol ten aanzien van spoedechografie,
waarbij we een stageplek vervullen voor spoedechografie voor AIOS uit andere ziekenhuizen en AIOS van
andere specialismen. Er is een blootstelling aan alle patiëntencategorieën waarbij de aios een actieve
(leiders)rol heeft bij de opvang van instabiele en reanimatie patiënten onder supervisie van de SEH-arts.

Meander Medisch Centrum
Meander Medisch Centrum (MMC) is één van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ),
Meander verzorgt een adherentiegebied van rond de 400.000 inwoners.
Het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg in Amersfoort is een magneet voor patiënten en verwijzers, Er is een
ruim opgezette moderne Spoedeisende Hulp met geïntegreerde HAP die tot één van de grootste van
Nederland behoort. Op de SEH bedraagt het aantal patiënten jaarlijks circa 36.000, wat neerkomt op
gemiddeld 100 patiënten per dag. De patiëntenpopulatie kan beschouwd worden als hoog volume en hoog
complex.
De SEH beschikt over 3 shortcare kamers, 2 trauma kamers, een shockroom/crashroom en een kindercrashroom. Er is tevens een gynaecologiekamer, oog/kaak/KNO kamer, 2 high care sluiskamers, 4 gedeelde
kamers met de HAP en 4 algemene high care kamers. Daarnaast is er een spoed observatie unit / acute
opname afdeling van 10 bedden.
De patiëntenstroom op de SEH wordt gecoördineerd door de coördinerend verpleegkundige (OPCO) en de
dienstdoend SEH arts. Er is een korte verbinding met de radiologie, Eerste Harthulp, Acute zorg neurologie,
Intensive Care en Operatiekamer complex (OKC) door de indeling in de zogenoemde ‘hotfloors’.
De vakgroep SEG is in 2010 opgericht. Inmiddels is er 24x7 een SEH arts aanwezig die onder andere
verantwoordelijk is voor de acute opvang van alle instabiele patiënten op de SEH. De SEH arts heeft daarnaast
een duidelijke rol in de logistiek en organisatie van de SEH en is binnen het ziekenhuis stevig gepositioneerd in
de medische staf. Naast de AIOS SEH worden HAIOS en coassistenten opgeleid en is er een goed
opleidingsklimaat. De AIOS SEH heeft continue supervisie van een SEH arts tot zijn beschikking waarbij veel
bedside-teaching en ‘feedback on the run’ plaatsvindt. Spoedechografie en PSA zijn een vast onderdeel van de
opleiding en het dagelijks werk op de SEH.

Het St. Antonius Ziekenhuis
Met 5000 medewerkers is het St. Antonius Ziekenhuis het grootste STZ opleidingsziekenhuis van Nederland.
Topklinische zorg, opleiding en onderzoek vormen al jaren de drie belangrijkste pijlers van ons ziekenhuis.
Vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd en landelijk staat het St. Antonius Ziekenhuis bekend om zijn
expertise op gebied van hart- en vaatziekten, longziekten en oncologie
Het St. Antonius heeft 2 opleidingslocaties, Nieuwegein en Utrecht. Beide SEH locaties zijn ingericht naar de
huidige maatstaven en onderverdeeld in een high- en lowcare afdeling en een SEH observatorium.
Beide locaties werken intensief samen met de huisartsenpost en RAV Utrecht. Door lateralisatie van zorg is
Utrecht onze traumalocatie. Gezamenlijk dragen wij jaarlijks zorg voor 43.000 patiënten
Sinds 2004 verzorgt het St. Antonius Ziekenhuis de opleiding tot SEH-arts. De opleiding en het veilige
opleidingsklimaat is stevig verankerd binnen en buiten het ziekenhuis. De vakgroep Spoedeisende
Geneeskunde bestaat uit 12 SEH-artsen en er zijn 7 AIOS in opleiding tot SEH-arts. De Opleider en Operationeel
Medisch Manager zijn beide SEH-arts en de vakgroep Spoedeisende Geneeskunde is vertegenwoordigd in alle
relevante ziekenhuiscommissies met betrekking tot de Acute Zorg. Daarnaast vervullen 2 SEH-artsen samen de
functie van Medisch Manager bij de RAV Utrecht en is een SEH-arts aangesteld in de rol van (plv) Medisch
Coördinator Crisisteam tijdens ziekenhuis brede crisissituaties.

