
 

Sjef Bulder, 
Reinier de Graaf Gasthuis 
Delft 
 

Sinds wanneer werk je als VS SEH? 
In 2017 gestart als VioS tot 2019, en sinds 2019 tot heden als gediplomeerd VS 
In welk ziekenhuis werk je? 
Reinier de Graaf Gasthuis  
Wat maakt jouw werkplek de mooiste? 
We hebben in 2015 een nieuw gebouw gekregen, dus alles is nog gaaf en 
mooi!  Daarnaast staat het in het mooie Delft. Verder is de werksfeer hier 
TOP! Hiërarchie bestaat niet!  
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie? 
Alles wat krom staat weer recht maken 
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je? 
Ik houd me bezig met de positionering van alle VS-en en PA’s in het ziekenhuis. 
Verder ga ik, uiteraard samen met anderen, alle verpleegkundigen BLS/SIT-
trainingen geven middels scenariotrainingen. 
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven? 
Rustige jongen, soms tikkeltje druk.  
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat zijn? 
Draag pols, elleboog en knie bescherming 
Draag een helm 
Rij geen paard 
Verkoop je trampoline 
Sluit JumpXL of Jump square of iets wat er op lijkt 
Sluit Monkey Town 
Blijf binnen als het regent, ijzelt of de zon schijnt 
Laat de e-bike afvoeren naar 15km/u 
Voer een maximale leeftijd grens in van 50 jaar voor e-bike rijders 
Neem een corona vaccinatie! 
Kortom…bescherm jezelf! 

 
 
 

Inge Suyderhoud,  
Reinier de Graaf Gasthuis 
Delft 
 
 

Sinds wanneer werk je als VS SEH? 
      Sinds 2018 
  In welk ziekenhuis werk je? 
   Reinier de Graaf in Delft 

Wat maakt jouw werkplek de mooiste? 
   Hecht SEH-team met laagdrempelig contact met alle collega’s. 

Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie? 
  Reposities en duidelijke communicatie zodat patiënten weten waar ze aan toe 

zijn. 
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je? 

      Traumata, daarnaast het geven van trainingen (ALS, (P)BLS, IC-SEH, 
kinderscenario). 
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven? 

      Zorgzaam, doortastend en harde werker. 
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat zijn? 

      Wees lief voor elkaar! 

 
 

  
  


