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Sinds wanneer werk je als VS SEH? 

In 2017 de opleiding tot verpleegkundig specialist gestart en hierbij als VS 
in opleiding gaan werken op de SEH.  In 2019 heb ik de opleiding afgerond.  
In welk ziekenhuis werk je? 
Ziekenhuis Groep Twente, locatie Almelo 
Wat maakt jouw werkplek de mooiste? 
De spoedeisende hulp is een afdeling waarbij continu een hoge turn over 
van patiënten is, waarbij een situatie in 10 minuten compleet anders kan 
zijn. Dit vraagt veel flexibiliteit en creativiteit.  
Dit maakt iedere dag anders. Bovendien heb je als verpleegkundig 
specialist de mogelijkheid te participeren in innovatie, 
kwaliteitsverbeteringen en nieuwe ontwikkelingen op de afdeling. 
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie? 
Ik vind veel dingen interessant. Patiënten zorg, kwaliteitsverbeteringen 
maar ook begeleiding van andere PA of VS- ers in opleiding.  
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je? 
Door mijn specialisaties als intensive care, cardiac care en echocardiografie 
ben ik breed geschoold. Daarnaast doe ik veel traumatologie omdat dit een 
grote groep patiënten betreft op de SEH. Daarnaast ben ik een key –user 
voor de Covid 19/influenza sneltesten op de SEH en ben aanspreekpunt 
voor apparatuur en opleiding van nieuwe PA/VS ers op de afdeling. 
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven? 
Stabiele factor binnen de SEH. Karaktereigenschappen die ik vaak hoor zijn 
mensenmens en relaxed. 
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat 
zijn? 
Klein beetje vriendelijker zijn naar elkaar kost weinig moeite.  
Daarnaast zou voor de zorg een beetje minder regelgeving en minder 
administratieve last ook een verwelkoming zijn.              
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Sinds wanneer werk je als VS SEH?  
2019 heb ik de opleiding afgerond. 
In welk ziekenhuis werk je? 
 ZGT Almelo 
Wat maakt jouw werkplek de mooiste? 
Ben bang dat de SEH in Almelo zeker niet de mooiste is, wachten al paar 
jaar op verbouwing…. Het is misschien wel de gezelligste!  
Welke werkzaamheden geven jou de meeste energie? 
In het algemeen wanneer mensen tevreden, goed geïnformeerd en snel de 
SEH verlaten. Maar ook een repositie die lukt, (als het niet soepel gaat erg 
frustrerend…..) 
Wat is jouw expertise gebied/ aan welke projecten participeer je? 
Doe nog een stukje planningswerkzaamheden en zit in het kernteam van 
Crew Resource Management 
Hoe zullen je collega’s jou omschrijven? 
Nuchter, hardwerkend 
Als je een boodschap naar de hele wereld kon sturen, wat zou dat zijn? 
Stay safe! 



  


