Opleidingsregio Amsterdam – OOR VUmc
4 AIOS SEG
Regionale vacature OOR VUmc
• Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar (voorheen MCA)
• Spaarne Gasthuis (SG)
• VU medisch centrum (VUmc)
• Westfriesgasthuis (WFG)
Het OOR VUmc bestaat uit vier opleidingsziekenhuizen Spoedeisende Geneeskunde. Kenmerkend
zijn het grote volume aan traumatologie, twee level-1 traumacentra en de geografische spreiding en
ligging van de centra. Elk van deze vier centra heeft een essentiële en zelfstandige rol in opvang van
acute patiënten in de eigen regio en levert spoedzorg op een breed en hoog medisch specialistisch
niveau. Op deze krachtige basis hebben binnen het OOR de opleidingen zich ontwikkeld en
onderscheiden zich onder andere door excellentie op het gebied van traumaopvang, PSA,
spoedechografie, wetenschap, internationale stages, cursorisch onderwijs en toetsing. In 2015 zijn
wij gestart met het regionaliseren van onze opleiding, waarin onze krachten gebundeld worden en
specifieke kwaliteiten per centrum beschikbaar komen voor de gehele regio.
Kortom, wij hebben alle juiste ingrediënten voor een regionale opleiding waar een AIOS zich kan
specialiseren tot SEH-arts van de toekomst.
Wij zoeken
Leergierige, gemotiveerde, collegiale en enthousiaste collega’s die actief positie innemen in de
verdere ontwikkeling van de opleiding zowel lokaal als landelijk. U bent gretig, flexibel en nooit te
beroerd om onregelmatig te werken of zich voor buiten curriculaire activiteiten in te zetten om
uiteindelijk uit te groeien tot een SEH-arts van het hoogste niveau.
Wij zoeken 4 AIOS met aantoonbare interesse in de Spoedeisende Geneeskunde en relevante
werkervaring van minimaal twee jaar. Hierbij denken wij aan een combinatie van SEH met interne,
chirurgie, IC, cardiologie of anesthesie.

Onze opleidingscentra
VUmc
VU medisch centrum is een toonaangevend level-1 traumacentrum met een groot adherentiegebied.
In de eind 2013 betrokken nieuwe SEH afdeling met 4 shockrooms en CT-scan kan ieder
voorkomende opvang voor elk acuut profiel gerealiseerd worden. In dit grootstedelijk academisch
ziekenhuis zien wij per jaar ruim 30.000 patiënten waarvan circa 200 reanimaties vele multitrauma
patienten met een ISS score > 16 en critical care behoeftige patienten. De enorme vlucht die
wetenschappelijk onderzoek hier recent heeft genomen biedt ongekende kansen voor de
geinteresseerde AIOS, oa tot het volgen van een promotietraject.
Ons opleidingscurriculum wordt actief ondersteund door alle betrokken specialismen. De
aanwezigheid en het opleiden van SEH artsen in VUmc wordt gezien als een belangrijke meerwaarde
voor de kwaliteit van zorg op de SEH.
De staf SEH is sturend in de ontwikkeling naar een kwalitatief hoogstaande SEH-afdeling waar
excellente zorg geleverd wordt en patiëntveiligheid centraal staat.

Noordwest ziekenhuisgroep
Noordwest ziekenhuisgroep is een groot topklinisch ziekenhuis met een eigen opleidings- en
onderzoeksinstituut, dat 26 erkende medische opleidingen aanbiedt. Dat betekent dat we meer dan
de gebruikelijke medisch-specialistische zorg leveren.

Onze spoedeisende zorg staat op hoog niveau. De SEH van Noordwest locatie Alkmaar behandelt per
jaar 33.000 patiënten. Tevens is locatie Alkmaar een groot regionaal traumacentrum met een level 1
status met in de nationale traumaregistratie het grootste aantal traumapatiënten van noordwest
Nederland; er is 24 uur per dag een traumateam op afroep beschikbaar. Daarnaast is locatie Alkmaar
in de regio een groot cardiaal interventiecentrum dat ook beschikt over een eerste hart long hulp.
De vakgroep SEG bestaat uit SEH-artsen KNMG en levert instructeurs voor alle relevante cursussen in
het curriculum. De opleiding tot SEH-arts KNMG, in Alkmaar, is erkend vanaf 2008.
Spaarne Gasthuis
Het Spaarne Gasthuis is een groot STZ-ziekenhuis met vestigingen in onder andere Haarlem en
Hoofddorp. De opleiding tot spoedeisende hulp arts is in 2011 gestart en vindt plaats op de locatie in
Haarlem. Per jaar worden 30.000 patiënten op de Spoedeisende Hulp behandeld. Het Spaarne
Gasthuis locatie Haarlem is met de Spoedpost koploper in het geïntegreerde SEH-Huisartsenpostconcept. Dankzij deze aanpak is een intensieve samenwerking met de eerste lijn mogelijk wat zich
vertaalt in meer zuivere 2de-lijns problematiek op de SEH.
De Spoedeisende hulp artsen hebben een duidelijk omschreven rol op de spoedeisende hulp en zien
zowel verwezen als onverwezen patiënten op alle vakgebieden, in samenwerking met
opleidingsassistenten van andere specialismen.
Wij zijn erg actief in PSA en recent ook echografie en werken volgens de huidige normen van VMS in
diverse thema’s als sepsis, actief pijnstillingsbeleid en aandacht voor kwetsbare ouderen. In het
reanimatieteam en het traumateam hebben we een leidende en coördinerende functie. Wij
verzorgen met regelmaat shockroomtrainingen met lotusslachtoffers in samenwerking met
ambulance- en SEH-verpleegkundigen en artsen van diverse poortspecialismen. Daarbij worden er
ook ALS en APLS scenariotrainingen georganiseerd.
Als AIOS SEH bent u werkzaam op onze locatie in Haarlem. Op de werkvloer werkt u te allen tijde
onder directe supervisie van een SEH-arts KNMG.
Dijklander Ziekenhuis
7x24 uur garandeert onze vakgroep beschikbaarheid van een SEH-arts voor patiëntenzorg en
supervisie. Hierbij zijn wij zowel medisch als organisatorisch verantwoordelijk voor alle patiënten die
de SEH van het Dijklander Ziekenhuis bezoeken, uiteraard ook in het geval van een reanimatie of een
traumaopvang. Het vak Spoedeisende Geneeskunde wordt hierbij over de volle breedte uitgeoefend.
Onze zorg wordt onder andere gekenmerkt door zelfstandige verrichtingen, een langer bestaande
traditie van verregaande integratie van spoedechografie in de dagelijkse patiëntenzorg en een actief
beleid op het gebied van pijnbestrijding en PSA bij kinderen en volwassenen. Leden van de
opleidingsgroep zijn onder andere vertegenwoordigd in de NVSHA (voorzitterschap
richtlijnencommissie, bestuur concilium SEG, bestuur plenaire visitatiecommissie, commissie
curriculum herziening en lidmaatschap sectie spoedechografie, kindermishandeling), het medisch
management van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en zijn instructeur in voor de spoedzorg
relevante cursussen zoals ATLS, APLS, ALS, RACE, DEUS, MedicALS en STARtclass. Onze relatief jonge
opleiding (erkenning vanaf 2013) is door SEH-artsen KNMG opgezet. Naast het standaard curriculum
richten wij onze opleiding specifiek op de ontwikkeling en versterking van de individuele kwaliteiten
van de AIOS binnen de opleidingsgroep, waarbij wij o.a. door middel van extra cursussen,
skillstrainingen, keuzestages, supervisiestages en externe (buitenland)stages de AIOS op een zo hoog
mogelijk niveau proberen te brengen. Voor de wetenschappelijke ontwikkeling van de gehele
opleidingsgroep hebben wij het RESPECT EM project opgezet (zie ook respectem.com) Verder
hebben wij FOAM geïntegreerd in ons onderwijsprogramma binnen de opleiding (zie ook SEGWFG.nl)

