OOR AMSTERDAM BEVERWIJK
3 AIOS SEH
Wat zoeken we?
Wij zijn op zoek naar een ambitieuze arts met een actieve en flexibele instelling die goed in teamverband
kan werken en zich wil bekwamen in de volle breedte van de spoedeisende geneeskunde.
Wat bieden we?
De opleiding tot SEH arts wordt gezamenlijk vormgegeven door drie opleidingsziekenhuizen met een lange
traditie in het opleiden van AIOS, een uitstekend leerklimaat, een ervaren SEH staf en stevige
wetenschappelijke ondersteuning. De mix van een academisch centrum, een perifeer ziekenhuis en een
binnenstadsziekenhuis zorgt dat alle facetten van het vak geleerd kunnen worden. We bieden een 3-jarige
opleiding waarbinnen het onderwijs gezamenlijk wordt verzorgd. De AIOS wordt primair opgeleid in één van
de drie ziekenhuizen en doet daarnaast tenminste 6 maanden stages in de andere ziekenhuizen. Zo biedt de
opleidingsregio alle AIOS de best mogelijke opleiding.
Hoe solliciteert u?
De sollicitatieprocedure verloopt zoals weergegeven op de website van de NVSHA.
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.
Na selectie van de brieven wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek
met de opleiders (en plv. opleiders) uit de 3 ziekenhuizen, waarna een selectie van kandidaten zal worden
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
OLVG
Het OLVG is een groot STZ binnenstadsziekenhuis met als speerpunt spoedeisende geneeskunde. Je werkt
als hoofdbehandelaar op de SEH, en bent verantwoordelijk voor de opvang van ambulances en
shockrooms. Hier ziet u een grote algemene populatie patiënten van kinderen tot cardiologie. Naast alle
voorkomende medische behandelingen leert u hier het toepassen van PSA bij volwassenen en kinderen en
past u spoedechografie routinematig toe. Een bijzonder speerpunt van de afdeling is toxicologie.
RKZ Beverwijk
Het Rode Kruis Ziekenhuis is een regionaal middelgroot perifeer opleidingsziekenhuis en heeft een level 2
traumacentrum, een level 2 intensive care en een trombolysecentrum. De SEH-artsen (i.o.) hebben een
centrale en coördinerende rol op de SEH en zijn verantwoordelijk voor de zorg aan alle patiënten die op de
SEH worden opgevangen en behandeld. Het ziekenhuis kenmerkt zich door korte lijnen waardoor direct
overleg met andere medisch specialisten ten allen tijde tot de mogelijkheid behoort. Diverse procedures
worden door SEH-artsen uitgevoerd zoals PSA, ECV, reposities en spoedechografie. Het RKZ is bij uitstek
een plek waar de spoedeisende geneeskunde in zijn volle breedte geleerd en uitgeoefend kan worden.
AMC
Het AMC is een academisch ziekenhuis gelegen in Amsterdam Zuid-Oost. De geboden zorg varieert van
basale tot hoog-specialistische (spoedeisende) zorg waarbij de SEH-arts een regiefunctie heeft en betrokken
is bij alle acute zorgstromen. Binnen de regio is de traumaopvang een speerpunt. De spoedeisende hulp is
eind 2016 volledig vernieuwd en heeft een capaciteit voor 45.000 patiënten per jaar. Er zijn 28 low- en
medium care behandelkamers, 2 isolatiekamers, 2 shockrooms, 2 traumakamers met CT-voorziening en een
AHHA kamer met CT-voorziening. Ook zijn de huisartsenpost, acute kinderpoli en eerste harthulp (EHH) op
de spoedeisende hulp gesitueerd.

