
 
 
 
 

Ilse de Vries, 
Ikazia ziekenhuis 
Rotterdam 

 

Sinds wanneer werk je als VS SEH?  
2010 in opleiding, 2012 gediplomeerd 
In welk ziekenhuis werk je?  
Ikazia 
Wat maakt jouw werkplek de mooiste?  
De hoeveelheid inspraak in de functie, de combinatie van managementtaken 
en medische taken. De sfeer is goed, de verhoudingen met medisch 
specialisten prima!  
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie?  
Patiëntgebonden taken.  
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je?  
Collumcare, lachgas, huiselijk geweld en kinderzorg, traumascholing, SEH-
commissie. 
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven?  
Waarschijnlijk zal dat fanatiek zijn. 
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat zijn?  
Wees toch eens lief voor elkaar! 
 

 

Angela van der Burg, 
Ikazia 
Rotterdam 
 

Sinds wanneer werk je als VS SEH?  

Verpleegkundig specialist sinds 2020.  
In welk ziekenhuis werk je?  

Ik ben werkzaam op de SEH van het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam.  
Wat maakt jouw werkplek de mooiste?  

Het maakt het een hele leuke SEH, doordat het midden in de mooiste stad 
van Nederland ligt. Het publiek is dan ook heel divers, evenals de soorten 
letsels.  
Doordat wij niet met SEH-artsen werken vervullen wij een soort poortfunctie 
en zien we met name patiënten voor de specialismen: chirurgie en urologie, 
maar ook doen we de valanalyses voor de cardioloog en zien we patiënten 
voor MDL, interne en kleine specialismen als kaakchirurgie en kno. Dit maakt 
mijn werk heel afwisselend en die afwisseling geeft mij energie. Ik lever 
momenteel mijn bijdrage in de werkgroep fast-track en in de 
oriëntatiegroep beroepsvisitatie.  
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je?  

Mijn expertisegebied is cardiologie (hartfalen en AF), hier ben ik in opgeleid, 
voordat ik naar het Ikazia kwam. Op de SEH doen wij momenteel alleen 
cardiologieconsulten (valanalyse). Dit is een leuke toevoeging die zich 
hopelijk verder uitbreidt.  
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven? 
Ik denk als een gezellige en flexibele collega.  
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat zijn?  

Mijn boodschap: Daar moet ik even over nadenken. Misschien mekaar een 
beetje de ruimte geven. “Neem iemand zoals hij is, niet zoals je wil dat hij 
is”.  
 
 



Marja Eland, 
Ikazia  
Rotterdam 
 
 

Sinds wanneer werk je als VS SEH?  
Van 2010-2012 mijn opleiding gedaan en sinds 2012 als gediplomeerd VS 
werkzaam. 
In welk ziekenhuis werk je? 
Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 
Wat maakt jouw werkplek de mooiste?  
Perifeer ziekenhuis in Rotterdam Zuid met allerlei casuïstiek en diverse 
populatie. Veel ruimte om zelfstandig de functie uit te voeren. Prettig, 
laagdrempelig contact met specialisten. Prettige werksfeer. 
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie? 
De acute zorg in het algemeen, iedere dag leer je weer nieuwe dingen bij. 
Deze uitdaging houdt mij scherp. Patiënten met soms simpele handelingen 
tevreden naar huis te kunnen sturen. 
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je?  
Een specifiek expertise gebied heb ik niet, wel zijn wij als VS “handiger” in 
het reponeren van schouders. Ook onlangs Echo FAST cursus gedaan, 
waar wij ons verder in gaan bekwamen.  
De VS-en hebben zitting in verschillende werkgroepen. Ik participeer in de 
werkgroep kwetsbare ouderen, verder nemen wij zitting in de SEH-
commissie, kwartaal overleggen met management en periodieke overleggen 
met andere VS-en/ PA-ers binnen de instelling. 
Als VS-er zijn wij de continue factor op de afdeling en nemen wij ook deel 
aan kwaliteitsprojecten. 
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven?  
Heb ik aan mijn directe collega’s gevraagd en zij noemden het volgende: 
Gedreven, direct, loyaal, punctueel, kundig, gezellig, goed in details met 
name op schrift. 
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat zijn? 
Laten we verdraagzaam voor elkaar zijn en het positieve in het leven blijven 
zien. 
 

 

 
 
  


