
Ruth Knevel-Staal,  
St. Antonius ziekenhuis 
Utrecht 

 

Sinds wanneer werk je als VS SEH? 
Sinds 2007 gediplomeerd. 
In welk ziekenhuis werk je? 
Het St. Antonius Ziekenhuis locaties Utrecht en Nieuwegein. 
Wat maakt jouw werkplek de mooiste? 
Het St. Antonius Ziekenhuis is het grootste niet-academische 
opleidingsziekenhuis in Nederland. Binnen deze topklinische setting deel 
ik op de SEH met veel plezier mijn traumatologische kennis en kunde. Ik 
werk volledig zelfstandig op een eigen werkplek en voel me toch een 
onderdeel van het SEH-team. 
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie? 
Qua werkzaamheden haal ik veel voldoening uit geslaagde reposities. 
Zeker als je daarmee een OK hebt kunnen voorkomen. 
Een tevreden patiënt vind ik het meest belangrijk. Als een patiënt heeft 
mogen ervaren de beste zorg te hebben ontvangen kan hij tevreden de 
SEH verlaten. 
Zorgdragen dat een patiënt op een verantwoorde wijze naar huis gaat. 
Thuis ook zelfredzaam kan zijn evt. met hulpmiddelen of een tijdelijke 
logeerplek in een zorghotel. 
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je? 
Reposities van schouderluxatie, enkelluxatie fracturen en polsfracturen. 
Kennis overdragen. Zowel op de SEH aan verschillende disciplines als 
op de Antonius Academie. 
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven? 
Kundig. Kritisch, vooral kritisch op zichzelf. Als je mij leert kennen krijg je 
ook mijn zachte kant te zien. 
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat 
zijn? 
Zorgen moet je doen, niet maken.  
Houd moed en heb lief. 
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Sinds wanneer werk je als VS SEH? 
Sinds september 2020  
In welk ziekenhuis werk je? 
St. Antonius ziekenhuis 
Wat maakt jouw werkplek de mooiste? 
De dynamiek, de samenwerking met verschillende disciplines. Het is 
een veilige werkplek, leren door en van elkaar.  
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie? 
De directe patiëntencontacten, men komt met leed binnen, verlaat de 
SEH met hetzelfde leed maar is tevreden over de behandeling en weet 
waar hij/zij aan toe is. Het behandelen van de meest gecompliceerde 
fracturen en de patiënt in sommige gevallen een operatie doen 
voorkomen.  
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je? 
Ik ben nog zo kort afgestudeerd en nog zoekende naar mijn expertise. Ik 
weet dat ik goed ben in het reponeren van enkel luxaties en elleboog 
luxaties. Verder het behandelen van gecompliceerde wonden hebben 
mijn interesse. Ik participeer in het project voor uitbreiding in de 
deelgebieden van de VS op de SEH. Wat is de toekomst, waar kunnen 
we nog winst behalen.  
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven? 
Spontaan, leergierig, betrokken, positief.  



 
 
  

Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat 
zijn? 
Het gaat niet altijd om de snelheid maar om de kwaliteit.  
“Never give up, fall down 7 times, get up 8, ease is a greater threat to 
progress than hardship.” 
Ik ben positief ingesteld en denk altijd dat je iets kan bereiken in welke 
context dan ook, privé, op werk, fysiek, psychisch. Zolang je er maar 
voor werkt. Motivatie is van Denzel Washington.  
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Sinds wanneer werk je als VS SEH?  
Ik begon de opleiding in 2015 en sinds 2017 werk ik als gediplomeerd 
VS. 
In welk ziekenhuis werk je?  

St. Antonius ziekenhuis Utrecht 
Wat maakt jouw werkplek de mooiste?  
Het allerleukste vind ik dat we voor de patiënt de casemanager zijn: 
maatwerk leveren met hoge kwaliteit en in het belang van de patiënt. We 
worden door onze specialistische kennis vaak gevraagd om mee te 
denken. We werken fijn en goed samen met alle verschillende 
disciplines op de SEH. 
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie?  
Het directe patiëntencontact! En ook het opzetten/ meewerken aan 
verbeter projecten maakt me blij.  
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je?  
Ik zit in veel werkgroepen, bijvoorbeeld de Wetenschapscommissie, de 
RATS commissie (reductie angst, trauma en stress bij kinderen), het 
Nieuwe Uniform project, Virtual Fracture Care app werkgroep. Ik haal 
daar veel voldoening uit. Ook geef ik les in het UMC aan de SEH-
verpleegkundigen in opleiding over fractuurleer. 
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven?  
Altijd vrolijk, kritisch, adrem, grote inzet, betrokken. 
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat 
zijn?  

Doe alles wat je doet met liefde! 
Wie goed doet, goed ontmoet.  
 


