
 

 

  

 

 

  

 

 

Instituto Medico San Nicolas ( ImSan ) heeft als doelstelling het aanbieden en bevorderen van optimale 

medische zorg van  klinische, poliklinische en ambulante aard en de toegankelijkheid daarvan voor alle 

burgers. Momenteel wordt nog géén klinische zorg verleend. 

 

ImSan is op zoek naar een enthousiaste collega poortarts voor haar afdeling Spoedeisende Hulp op full-

time basis. Momenteel bestaat het team uit 5 basisartsen met ruime ervaring op de SEH en 18 

verpleegkundigen. Vul jij dit team aan?  

 

Doelstelling van de functie 

 

Het bieden van acute medische opvang en zorg aan patiёnten die zich gedurende 24 uur per dag voor 

spoedeisende hulp, somatisch dan wel psychisch, melden op de afdeling spoedeisende hulp. 

 

Poortarts  M/V 

 

Functie-inhoud: 

 

- Neemt een anamnese af, verricht lichamelijk onderzoek en vraagt eventueel aanvullend 

onderzoek aan, noodzakelijk voor het stellen van een diagnose en bepalen van een 

behandelplan. 

- Bepaalt de medische urgentie en stelt de eerst aangewezen medische behandeling in. 

- Bepaalt zelfstandig, mede gelet op de urgentie en de aard van de zorgvraag of overname en 

       vervolg van de behandeling door een medisch specialist geїndiceerd is. 

- Stelt een medisch dossier op volgens de interne richtlijnen 

- Geeft opdrachten en aanwijzingen aan verpleegkundigen ten aanzien van de behandeling. 

- Maakt deel uit van het reanimatie team. 

- Bewaakt de kwaliteit en veiligheid van zorg op de afdeling. 

- Wordt betrokken bij beleidsmatige taken van de afdeling. 

 
Functie eisen:  

 

• Afgeronde opleiding tot basisarts (BIG-registratie, of gelijkwaardig) 

• Je hebt ervaring met de opvang van alle categorie patiënten die op een Spoedeisen Hulp 

binnenkomen. 

• Je bent in het bezit van de certificaten ATLS, ACLS en PALS. 

• Je stelt je flexibel op en kunt goed in teamverband werken. 

• Je bent proactief en hebt een professionele attitude.  

• Affiniteit met andere culturen, beheerst de Engelse taal en bent bereid om Papiamento en/of 

Spaans te leren. 

• Je levert een bijdrage ter verkrijging van de JCI-accreditatie. 

 

Gaarne uw verzoekschrift + C.V. , vóór 1 september 2020 te richten aan het hoofd personeelszaken,  

dhr. J. Trimon, Pastoor Hendrikstraat 10, San Nicolas, Aruba. 

E-mail: j.trimon@imsan.aw  onder vermelding van vacature poortarts  
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