Opleidings- en OnderwijsRegio Zuidwest Nederland (OOR ZWN)
Vacature: 5 AIOS Spoedeisende geneeskunde (m/v) 2020
De OOR ZWN is voor 2020 voor de aangesloten ziekenhuizen op zoek naar 5 AIOS Spoedeisende
geneeskunde (SEG). Deze plaatsen zullen via de regionale sollicitatieprocedure van de NVSHA
ingevuld gaan worden.
In 2020 zal de opleiding SEG regionaal nog verder uitgebouwd worden. Van alle AIOS wordt
verwacht dat zij bereid zijn in verschillende ziekenhuizen te werken. AIOS die perifeer starten, hebben
een academische stage van 3 maanden en AIOS die academisch starten hebben een perifere stage
van tenminste 3 maanden. De verdere invulling van de opleiding wordt individueel bepaald en
afgesproken tussen de AIOS en de eindoordelend opleider.
Door deze regionale uitwisseling kunnen wij de kwaliteiten van de diverse opleidingen optimaal
bundelen en benutten en kunnen wij de AIOS één van de meest veelzijdige opleidingen bieden
waarin alle competenties goed aan bod komen.
Naast het landelijke, regionale en lokale onderwijs is er gezamenlijk onderwijs met de AIOS uit de
4 opleidingsziekenhuizen.
In januari 2020 organiseren wij een introductieweekend voor de nieuwe AIOS om kennis te maken
met de AIOS-groep en de opleiders van de verschillende ziekenhuizen.
De participerende ziekenhuizen zijn:
- Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht:
- Erasmus MC Rotterdam:
- Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam:
- Reinier de Graaf Gasthuis Delft:

1 plaats
2 plaatsen
1 plaats
1 plaats

Conform de NVSHA-sollicitatieprocedure kun je tot 29 augustus 2019 het sollicitatieformulier invullen
op www.nvsha.nl. Je mag bij maximaal 2 OOR’s (per jaar) solliciteren. De selectiedag instroom 2020
voor de OOR ZWN is gepland op maandag 23 september 2019.
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Kenmerken van de opleidingsklinieken
Albert Schweitzer ziekenhuis

STZ-ziekenhuis.
SEH ruim 40.000 patiënten op jaarbasis.
SEH-zorg in de volle breedte; gezien de grote exposure en tijdens
stage met name aandacht voor critical-care vaardigheden, PSA en
supervisie.

Erasmus MC Rotterdam

Academisch ziekenhuis, traumacentrum.
SEH ruim 30.000 patiënten op jaarbasis.
Tertiaire zorg naast binnenstadproblematiek. Met name aandacht
tijdens stage voor opvang (poly)traumapatiënten en vitaal bedreigde
volwassenen én kinderen.
Er is een actieve rol in de academische ontwikkeling van het
vakgebied, onderwijs en de wetenschappelijke begeleiding in het
kader van de opleiding binnen de OOR.

Franciscus Gasthuis &
Vlietland Rotterdam

STZ-ziekenhuis.
SEH ruim 30.000 patiënten op jaarbasis.
SEH-zorg in de volle breedte gezien de grote exposure en met name
aandacht tijdens stage voor spoedechografie, naast PSA en
supervisie.

Reinier de Graaf Groep Delft

STZ-ziekenhuis.
SEH ruim 30.000 patiënten op jaarbasis.
SEH zorg in de volle breedte; gezien de grote exposure en
coördinatie door SEH-arts. Hand-/polscentrum aanwezig waardoor vaardigheid in deze pathologie, naast PSA en aandacht in stage
voor communicatieve vaardigheden en supervisie.

E-mailgegevens opleiders SEG
Albert Schweitzer ziekenhuis

Erick Oskam, SEH-artsKNMG en opleider SEG
e.oskam@asz.nl

Erasmus MC Rotterdam

Els Jansen, SEH-artsKNMG en opleider SEG
e.h.jansen@erasmusmc.nl

Franciscus Gasthuis &
Vlietland Rotterdam

Dorien Varin, SEH-artsKNMG en opleider SEG
D.Varin@franciscus.nl

Reinier de Graaf Groep Delft

Machteld Ibelings, SEH-artsKNMG en opleider SEG
ibelings@rdgg.nl
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