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Sinds wanneer werk je als VS SEH? 
2016-2018 MANP opleiding. Sinds september 2018 gediplomeerd VS  
In welk ziekenhuis werk je? 
SEH OLVG locatie Oost en West 
Wat maakt jouw werkplek de mooiste? 
Autonomie in mijn vak, hele diverse patiëntencategorie, ambitieuze 
en leuke VS SEH groep, goede samenwerking met het hele SEH team 
en andere disciplines, diversiteit tussen locaties. Afwisseling tussen 
denken en doen.  
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie? 
Door mijn autonomie het beleid echt kunnen afstemmen op de 
behoefte van de patiënt.  
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je? 
Learning from excellence 
Nabelproject voor ouderen na bezoek aan de SEH 
Expertisegebied: handletsel (scholing) 
Hoofdredacteur Wetenschap@OLVG Verpleegkunde         
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven? 
Enthousiast 
Vrolijk 
Gedreven 
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat 
zijn? 
Ik heb de mooiste baan van de wereld in het allerleukste VS SEH 
team!                         

Bart Huybrechts,  
OLVG 
Amsterdam 

Sinds wanneer werk je als VS SEH? 
September 2015 
In welk ziekenhuis werk je? 
OLVG Amsterdam 
Wat maakt jouw werkplek de mooiste? 
De mogelijkheden tot ontwikkeling, het vertrouwen dat we krijgen 
van zowel vakgroep SEH artsen als verpleegkundig team 
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie? 
Alles wat gerelateerd is aan reposities en MSK echografie, daarnaast 
de zorg voor kinderen met traumatisch letsel 
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je? 
MSK echografie, angst en pijn reductie bij kinderen, opleiding VIOS 
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven? 
Accuraat, gedreven, innoverend 
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat 
zijn? 
De VS levert hoogkwalitatieve zorg binnen verschillende aspecten van 
het “patiënt zijn”. 
 
 
 



Victor Bon,  
OLVG 
Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinds wanneer werk je als VS SEH? 
2016 
In welk ziekenhuis werk je? 
OLVG 
Wat maakt jouw werkplek de mooiste? 
Enthousiast team VS/VIOS 
Goede samenwerking SEH-artsen 
Innovatieve drive van team 
Ruim patiënten aanbod 
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie? 
Het verminderen van pijn en angst, vooral niet-medicamenteus 
Reposities 
Hechten 
Aan welke projecten participeer je? 
Reductie Angst en Pijn (multidisciplinaire commissie) 
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven? 
Rustig, betrouwbaar, houdt overzicht, oog voor rol VS 
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat 
zijn? 
Laat mensen niet onnodig angst of pijn ervaren 
 

Mireille Bakker,  
OLVG 

Amsterdam 
 

Sinds wanneer werk je als VS SEH? 
Opleiding gestart september 2019, gediplomeerd september 2021.  
In welk ziekenhuis werk je?  
OLVG 
Wat maakt jouw werkplek de mooiste?  
De verkregen zelfstandigheid en het vertrouwen dat er in de VS-groep 
ligt van zowel vakgroep SEH-artsen als verpleegkundigen, zorgt voor 
de mogelijkheid om een mooie eigen ‘toko’ te kunnen runnen. Hierdoor 
kan de best mogelijke zorg van hoge kwaliteit geboden worden omdat 
we betrokken zijn bij zowel uitvoering, logistiek, opleiden als kwaliteit. 
Om de patiënt van A tot Z te kunnen behandelen en begeleiden zorgt 
voor veel voldoening. OLVG ziet mogelijkheden en kansen voor haar 
medewerkers waardoor er altijd net even out of the box gedacht mag 
worden. De passie die het hele VS-team voor deze zorg heeft, zorgt 
voor excellente zorg maar ook voor een eenduidige visie waardoor 
iedereen gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf en de zorg te 
halen. Dat is mooie zorg om samen te leveren.  
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie?  
Een pijnvrije en angstvrije behandeling van kinderen en volwassenen 
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je?  
Kinesiotape, niet medicamenteuze pijnstilling, schouderluxaties. 
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven?  
Gedreven, enthousiast en secuur. 

 

 
 
  


