
In verband met het vertrek van een collega

zoekt de vakgroep SEG (Spoedeisende Geneeskunde)

van het Westfriesgasthuis per direct

2 Spoedeisende Hulp
artsen

SEH-arts KNMG | elk 0,7 fte AMS

Bij het Westfriesgasthuis vinden we
dat goede zorg draait om aandacht.
Aandacht voor mensen en aandacht
voor de manier waarop we ons werk
doen.

Westfries
We zijn geworteld in West-Friesland
en bieden zorg aan al zijn inwoners.
We richten onze blik ook voorbij de
grenzen van onze eigen regio.
Samenwerking met andere partijen,
zoals ziekenhuizen, huisartsen en
thuiszorg, vinden wij voor goede zorg
onmisbaar. Er is sprake van een
beoogde fusie met het Waterland-
ziekenhuis in Purmerend.

Lean
We willen de allerbeste zorg geven,
zowel in kwaliteit als in de beleving
van de patiënt. Wij vragen onze
patiënten naar hun ervaringen. Met de
Lean-methodiek verbeteren we onze
processen continu.

Het Westfriesgasthuis is gevestigd in
een nieuw, modern en gastvrij
gebouw. Verder: het Westfriesgasthuis
is één van de meest gedigitaliseerde
ziekenhuizen van Europa en is volledig
NIAZ-geaccrediteerd. Als opleidings-
ziekenhuis delen we kennis en
ervaring. Het houdt ons scherp en
zo blijven we ontwikkelen om onze
patiënt de beste zorg te kunnen
geven.

Westfriesgasthuis:
258.000 polibezoeken
26 medische specialismen
bijna 2000 medewerkers en
148 medisch specialisten

www.westfriesgasthuis.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Over de SEH
De SEH van het Westfriesgasthuis heeft een belangrijke regionale functie voor de acute zorg:
het ziekenhuis is een level-2 trauma-, level-2 IC-, acuut vaatchirurgisch en trombolysecentrum
en heeft een 24/7 specialistische borging op de Spoedeisende hulp met SEH-artsen KNMG.
Wij geven PSA bij volwassenen en kinderen en maken veel gebruik van spoedechografie.
Jaarlijks bezoeken ongeveer 22500 patiënten de SEH. De volledig digitale SEH is uitgerust
met 17 (centraal) gemonitorde behandelplaatsen.

De vaste groep artsen bestaat momenteel uit acht SEH-artsen KNMG (7 FTE), 4 AIOS-SEG,
5 ANIOS-SEG, HAIO's en keuze-co-assistenten SEG. Wij zijn een RGS erkende opleidings-
instelling Spoedeisende Geneeskunde, opleider en vice-opleider SEH-arts KNMG. De SEH is
NIAZ en MediRisk geaccrediteerd en werkt met het VMS veiligheidsprogramma.

Wij zoeken
Twee betrokken en enthousiaste collegae SEH-arts KNMG die zich samen met ons met veel
ambitie willen inzetten voor verdere professionalisering van de vakgroep, de opleiding en
onze SEH zorg. Wij leggen de lat voor onszelf graag hoog en verwachten dit ook van onze
aanstaande collegae. De meeste vakgroepleden zijn instructeur in voor de spoedzorg
relevante cursussen. Ervaring en bewezen interesse in wetenschap is zeker een pré. Onze
speerpunten zijn opleiding, kwaliteit en LEAN waarbij de patient centraal staat.

Wij bieden
Een SEH-arts KNMG is lid van de medische staf en het bestuur van de SEH. Salaris volgens AMS
inclusief toeslagen. Het is goed wonen, werken en ontspannen in en rond de monumenten-
stad Hoorn, gelegen aan het IJsselmeer op ongeveer 20 autominuten van Amsterdam. Het
Westfriesgasthuis is uitstekend bereikbaar en grenst direct aan het NS-station van Hoorn.

Inlichtingen
Inlichtingen over deze vacature kunnen worden ingewonnen bij de dienstdoende SEH-arts
op telefoonnummer (0229) 208618.

Solliciteren
Als u belangstelling heeft, kunt u voor 5 februari 2016 uw sollicitatiebrief met curriculum
vitae sturen naar het Westfriesgasthuis, aan de heer A.E. Timmermans, voorzitter raad van
bestuur, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Mailen kan natuurlijk ook: sollicitatie@westfriesgasthuis.nl


