
 

 
 
 
 
 

Ziekenhuisarts m/v 
 
 

De patiënt in het middelpunt van onze aandacht, dat is de focus van Bernhoven. Betere 
zorg door minder zorg, ook wel zinnige zorg genoemd. Om de zorg zo in te richten 
betrekken we onze patiënten bij de beslissingen over hun zorgtraject. Werken we 
intensief samen met de huisartsen en andere zorgverleners uit de regio. En hebben we 
waardevolle afspraken met zorgverzekeraars gemaakt zodat onze zorg 
toekomstbestendig is. Om dit te realiseren is de organisatie in transitie. Een transitie 
van productiegerichte zorg naar patiëntgerichte zorg, waarbij we integraal het 
patiëntenproces gaan volgen.  

Om dit transitieproces te ondersteunen heeft Bernhoven gekozen om de organisatie in te 
richten langs vier zorgmodellen. Elk zorgmodel betreft een afgebakend deel van het 
patiëntproces en kent een eigen dynamiek, te weten: acute zorg, diagnose- en 
indicatiestelling, interventie zorgstraten en chronische zorg. Ieder zorgmodel wordt 
hiërarchisch aangestuurd door een medisch leider (een specialist uit eigen huis); daarbij 
ondersteund door een bedrijfsleider. Het zorgmodel acute zorg omvat alle niet planbare zorg 
en borgt dat het zorgproces van de acuut opgenomen patiënt voor hem of haar ook als een 
continuüm voelt. In de acute zorg werken uitsluitend dedicated professionals die geen andere 
taken hebben en voor de opgenomen patiënten ook de 24/7 zorg borgen. De acute zorg omvat 
onder andere de SEH, de Intensive Care, de verloskunde, de acute opname afdeling (AOA) en 
de langverblijfafdeling van het acute beddenhuis. Binnen het zorgmodel Acute zorg zoeken wij 

 

Ziekenhuisartsen (m/v) 

Ondernemende artsen die samen met de medisch leider acute zorg de AOA verder 
ontwikkelen en vorm geven met als doel hoogwaardige patiëntenzorg. 

 

Wij verwachten van de ziekenhuisarts 

dat u samen met de vakgroep ziekenhuisartsen en het verpleegkundig team de AOA verder 
ontwikkelt. De AOA is een nieuwe afdeling die op 3-10-2016 van start is gegaan. 

Binnen deze afdeling bent u de spil in de patiëntenzorg. U zorgt voor hoge kwaliteit, 
patiëntveiligheid en continuïteit van de patiëntenzorg. U draagt zorg voor een goede 
patiëntenlogistiek. U voert de regie over de patiëntenzorg op de AOA en bent als zodanig 
eindverantwoordelijk voor de juiste zorg voor de patiënt. U werkt daarbij op voet van 
gelijkwaardigheid intensief samen met de medisch specialisten uit andere vakgroepen. Op de 
AOA worden nagenoeg alle acute opnames opgevangen voor snelle diagnostiek en 
behandeling. Patiënten verblijven maximaal 48 uur op de AOA. 

Daarnaast is er in deze functie tijd voor het opzetten en uitvoeren van kwaliteitsverbeterende 
projecten. Het monitoren en documenteren van de uitkomsten van de op de AOA geleverde 
zorg behoren ook tot uw takenpakket. Een projectbureau ondersteunt u hierin, een 

researchafdeling ondersteunt wetenschappelijk onderzoek. In de nacht vervult u, 



samen met andere artsen, ook een belangrijke rol in de patiëntenzorg op de andere 
verpleegafdelingen. 

Er is een nieuwe vakgroep ziekenhuisartsen opgericht. De hiërarchische structuur in de 
vakgroep maar ook ten opzichte van de ziekenhuisorganisatie is conform de andere 
vakgroepen binnen Bernhoven. Bernhoven streeft ernaar opleidingsbevoegdheid te krijgen 
voor het opleiden van ziekenhuisartsen. Als ziekenhuisarts wordt u opgenomen in het 
opleidingsteam. 

Eisen 

Wij zoeken afgestudeerde ziekenhuisartsen. 

Kandidaten die binnenkort hun opleiding afronden worden nadrukkelijk uitgenodigd te 
solliciteren. 

Van elke kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 

 een enthousiaste en loyale teamspeler is 
 goede communicatieve vaardigheden heeft 
 Stressbestendig is 
 Flexibel gedrag toont 
 Werkt in een volcontinu schema 
 zich inzet voor opleidingsactiviteiten 

Meer weten over de innovaties binnen Bernhoven? Graag verwijzen wij onder andere naar: 

 www.bernhoven.nl/over-bernhoven/toekomstbestendige-zorg-voor-de-regio/ 
 www.medischcontact.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/154346/Ziekenhuis-Bernhoven-doet-

meer-met-minder.htm 

Arbeidsvoorwaarden 

Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor gemiddeld 36-40 uur per week, 
met bij goed functioneren vooruitzicht op een vast dienstverband. Salariëring vindt plaats 
conform de CAO Ziekenhuizen. Bernhoven is het eerste Nederlandse ziekenhuis met een 
participatiemodel; naast uw dienstverband bestaat er vanaf 2017 de mogelijkheid eigen geld in 
het ziekenhuis te investeren en via uw deelname het gevoel van mede-eigenaarschap in 
Bernhoven te verwerven. 

 Een assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure. Meer informatie over 
deze functie wordt graag verstrekt door mw. N. Aichi, ziekenhuisarts-vakgroepleider 
Ziekenhuisgeneeskunde telnr. 0413 – 40 33 06 of  mw. S. Gielen-Wijffels, anesthesioloog-
intensivist, medisch leider acute zorg, telnr. 0413 – 40 13 46. 

 Uw sollicitatie met Curriculum Vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk. U kunt deze 
mailen naar Bernhoven: hrm.medischestaf@bernhoven.nl 
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