
 

 

 
 

In verband met het vertrek van een collega zoekt de vakgroep SEH per direct een 

 

SEH-arts KNMG  
 

Onze afdeling 

De Spoedeisende Hulp is de poort tot het moderne Zuyderland Medisch Centrum en 

ontvangt jaarlijks 60.000 patiënten, verdeeld over twee locaties. Het nieuwe gebouw in Sittard-

Geleen is sinds 2009 in gebruik; de nieuwe vleugel in Heerlen wordt sinds 2015 gebruikt. Beide 

locaties zijn volledig up-to-date en voorzien in de behoeften van de huidige generatie SEH-artsen.  

Op beide locaties is er een echo-apparaat aanwezig, wordt PSA op dagelijkse basis uitgevoerd en is 

er een observatorium aanwezig waar patiënten enkele uren geobserveerd kunnen worden. 

Patiënten worden regelmatig naar de SEH-arts als hoofdbehandelaar verwezen en de lijnen met 

collega-specialisten zijn kort. De SEH is op beide locaties gesitueerd naast de Huisartsenpost; 

zelfverwijzers komen nauwelijks voor. Op locatie Heerlen wordt de opleiding tot SEH-arts 

verzorgd. Momenteel werken hier 5 SEH-artsen in opleiding. Op beide locaties is er een actieve rol 

voor de SEH-artsen weggelegd bij het opleiden van huisartsen, ANIOS, semi-artsen en co-

assistenten. In Zuyderland Medisch Centrum werkt u nagenoeg papierloos. Het Elektronisch 

Patiënten Dossier en het Ziekenhuis Informatie Systeem zijn volledig digitaal en werkplek 

onafhankelijk te raadplegen. 

 

Profiel 

Wij zoeken een SEH-arts KNMG die ons team van 7 SEH-artsen wil komen versterken. Naast het 

bieden van acute medische zorg aan alle patiënten op de SEH bent u verantwoordelijk voor de 

dagelijkse coördinatie van de medische zorg. U werkt professioneel samen met uw collega SEH-

artsen, SEH-verpleegkundigen, AIOS, ANIOS en medisch specialisten. Er wordt een zelfstandige 

werkwijze gevraagd, alsook de bereidheid tot participatie in wetenschappelijke activiteiten en 

deelname aan managementtaken. Goede contactuele eigenschappen, zowel in omgang met 

patiënten, collegae en overige medewerkers zijn een voorwaarde. 

 

Ons aanbod  

Met een vast team van SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen, verpleegkundigen 

observatorium, spreekuurassistentes en gipsverbandmeesters staan wij garant voor een 

professioneel en toekomstgericht zorg- en opleidingsklimaat. 
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U vormt een zelfstandige vakgroep met uw collega SEH-artsen en maakt deel uit van het Medisch 

Specialistisch Bedrijf van Zuyderland Medisch Centrum.  

 

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met Zuyderland Medisch Centrum, vooralsnog voor de 

duur van 1 jaar, met de intentie de overeenkomst na 1 jaar om te zetten in een vast dienstverband. 

Salariëring vindt plaats conform de CAO ziekenhuizen (FWG 80). 

 

Inlichtingen 

Informatie kan worden ingewonnen bij D. Bussmann, SEH-arts of G. Latten, SEH-arts, via 

telefoonnummer 045.5766666, sein 467112 of per mail da.willems@zuyderland.nl (D. Bussmann) 

of g.latten@zuyderland.nl (G. Latten). 

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 1 april 2017 gestuurd 

worden naar het bestuur Medisch Specialistisch Bedrijf Zuyderland, Postbus 5500, 6130 MB 

Sittard of per mail via msb@zuyderland.nl. 

Voor meer informatie, zie bijgaande link  
https://vimeo.com/180590238/68058b30e4  
 


