Leren en werken bij Laurentius

Operatieassistent &
Anesthesiemedewerker

Mensen opleiden vinden we belangrijk in het Laurentius Ziekenhuis.
Daarom zorgen we voor een goede leeromgeving en investeren we
veel tijd en energie in de begeleiding van onze studenten.
Je kunt in ons ziekenhuis verschillende (praktijk)opleidingen volgen,
waaronder de opleiding HBO-V technische leerroute operatieassistent
of anesthesiemedewerker. Een aantrekkelijke opleiding in een prettige
sfeer, waarin jij als student centraal staat.
Denk je erover om de opleiding HBO-V technische leerroute
anesthesiemedewerker of operatieassistent te volgen? Dan kun je
een combinatie maken tussen werken in het Laurentius Ziekenhuis in
Roermond en studeren aan Zuyd Hogeschool in Heerlen.

Anne de Ponti
anesthesiemedewerker
De combinatie van theoretische opgedane kennis
gecombineerd met ervaringen in de praktijk is wat
mij zo aanspreekt binnen de opleiding HBOV-T. De
theoretische basis die je legt, wordt gekoppeld aan de
werkzaamheden in de praktijk. Dagelijks word je één
op één begeleid door een gediplomeerd anesthesiemedewerker. Dit vind ik een erg prettige manier van
leren. Het werk als anesthesiemedewerker is
afwisselend en uitdagend, geen dag is hetzelfde.
Gedurende de operatie overleg je met artsen en
operatieassistenten. Kunnen samenwerken is dus
heel belangrijk.

Het beroep van anesthesiemedewerker is zelfstandig, dynamisch en divers. Als anesthesiemedewerker
vervul je een cruciale taak, waarbij het bewaken van de vitale functies van de patiënt centraal staat. Je werkt op het
operatiekamercomplex en vervult zowel assisterende als coördinerende taken. Je bent onderdeel van een multidisciplinair team met onder andere operatieassistenten, anesthesiologen en medisch specialisten.
Voorafgaand aan een operatie stel je de patiënt op zijn gemak. Je werkt nauw samen met de anesthesioloog en als
anesthesiemedewerker heb je ook een zelfstandige taak in de voorbereiding van de anesthesie. Je zet alle hulpmiddelen
en apparatuur klaar en controleert deze. Tijdens de operatie assisteer je de anesthesioloog en werk je in opdracht van de
anesthesioloog. Je weet precies hoe je de anesthesieapparatuur bedient en bewaak je voortdurend de vitale functies van
de patiënt, zoals de hartslag en ademhaling. Bij veranderingen van de vitale functies reageer je adequaat en stel je de
anesthesioloog hiervan op de hoogte. In de computer rapporteer je alle veranderingen in levensfuncties. Na de operatie
begeleid je de patiënt naar de recovery.

Anesthesiemedewerker

De operatieassistent speelt een centrale rol voor, tijdens en
na een operatie, waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat. Je
werkt op het operatiekamercomplex en vervult zowel assisterende als
coördinerende taken. Je bent onderdeel van een multidisciplinair team
met onder andere anesthesie medewerkers, medisch specialisten en
anesthesiologen.
Voorafgaand aan een operatie stel je de patiënt op zijn gemak. Je
maakt de operatiekamer bedrijfsklaar. Dat wil zeggen dat je
instrumenten, apparatuur en andere materialen klaarzet en controleert.
Tijdens de operatie heb je verschillende taken:
• Assisteren. Je zorgt ervoor dat de specialist zijn werk goed kan
doen. Je verricht enkele medische handelingen onder toeziend oog
van de specialist.
• Instrumenteren. Je geeft de specialist de benodigde instrumenten,
hechtmateriaal of andere middelen aan zodra dat nodig is.
• Omloop. Je bent de ‘brug’ tussen het steriele en onsteriele team
van de operatiekamer onder andere verantwoordelijk voor
aansluiten van apparatuur en administratie.

Operatieassistent

Bertie Damen
operatieassistent
Als operatieassistent werk je
continue in een team met het doel om
patiënten zo goed mogelijk te helpen.
Samen het onderste uit de kan halen
voor iedere patiënt, dat geeft een goed
gevoel.
Elke dag op de operatiekamer is
anders, ook al staan er dezelfde
operaties op het programma.
Tijdens oproepdiensten weet je nooit
welke operaties er zullen komen, dat
spreekt me erg aan. Werken op de
operatiekamer in het Laurentius bevalt
erg goed. Iedereen kent elkaar en er is
een goede werksfeer.

Dit zoeken wij in jou

Waarom Laurentius?
Persoonlijke begeleiding, optimaal leerklimaat
Operatieassistenten en anesthesiemedewerkers zijn in de operatiekamer
van levensbelang. Daarom hechten wij waarde aan kwalitatief hoogwaardige
scholing voor onze studenten. Gedurende je opleiding loop je stage op diverse
afdelingen en maak je kennis met verschillende specialismen. Werkbegeleiders
begeleiden jou en je medestudenten direct op de werkvloer. De begeleiding sluit
aan op jouw leerdoelen.

Ben je precies, stressbestendig,
flexibel en kun je goed handelen in
spannende situaties. Blijf je rustig in
onverwachte omstandigheden en denk
je mee en vooruit. Ben je zelfstandig
en kun je goed samenwerken in een
steeds wisselend team. Dan zijn wij op
zoek naar jou!

Breed leergebied
Laurentius is een algemeen ziekenhuis voor inwoners van de regio Midden-Limburg. Wij bieden in diagnostiek en
onze behandelingen volwaardige medisch-specialistische basiszorg. Voor jou als student betekent dit dat je met veel
specialismen in de operatiekamer kennis maakt: chirurgie, vaat- en thoraxchirurgie, orthopedie, gynaecologie, urologie,
oogheelkunde, KNO, plastische chirurgie, kaakchirurgie, neurochirurgie en anesthesiologie.

Interesse?
Om te kunnen starten met de opleiding heb je een opleidingsplaats nodig in een ziekenhuis. Wij bieden per jaar een
beperkt aantal plaatsen aan om begeleiding te kunnen garanderen.
Heb je interesse in een opleidingsplaats, solliciteer dan via www.werkenbijlaurentiusziekenhuis.nl/vacatures.
Vermeld dat het een plaats betreft voor operatieassistent of anesthesiemedewerker.

Instroomeisen opleiding
Je kunt instromen met een HAVO- of VWO-diploma profiel N&T
of N&G (met de vakken natuurkunde, scheikunde en biologie) of
een afgeronde MBO-V of HBO-V opleiding. Je wordt toegelaten:
• Na het positief afronden van de selectieprocedure bij het
Laurentius Ziekenhuis én
•

Als je (na een assessment door Zuyd Hogeschool) blijkt te
beschikken over de juiste motivatie en competenties.

De opleiding tot anesthesiemedewerker of operatie-assistent start
in september en duurt afhankelijk van de vooropleiding 2, 3 of
4 jaar. Meer informatie hierover vind je op de website van Zuyd
Hogeschool, www.zuyd.nl (verpleegkunde).

Diploma
Na het voltooien van de opleiding ontvang je het HBO-V
diploma Bachelor of Nursing én het CZO diploma
operatieassistent of anesthesiemedewerker. Met dit
diploma kun je doorstromen naar een groot aantal
vervolgopleidingen in het HBO en WO.

Meer informatie

HBO-V Technische Leerroute Zuyd Hogeschool

Praktijkopleiding Laurentius Ziekenhuis Roermond
Aggie Guffens-Niessen en Aniek van der Linden
Praktijkcoördinatoren
T: 0475-383154
E: aggie.guffens@lzr.nl aniek.vanderlinden@lzr.nl
www.werkenbijlaurentiusziekenhuis.nl

Ad van Outvorst
Coördinator-docent Technische leerroute HBOV
T: 045-4006462
E: ad.vanoutvorst@zuyd.nl
Jolanda van Vuuren
Medewerker secretariaat
T: 045-4006394
E: secretariaat.verpleegkunde@zuyd.nl
www.zuyd.nl

Laurentius Ziekenhuis Roermond
Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een
modern algemeen ziekenhuis met 1600
medewerkers en ruim 100 medisch specialisten.
Kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid, maar zeker
ook een goede relatie met onze partners in de
regio staan bij ons voorop. Dat betekent dat wij
deskundig, zorgvuldig en ambitieus zijn in alles wat
we doen. Ons ziekenhuis is volop in beweging.

Visie
We bieden zorg zoals je voor jezelf zou wensen als
je patiënt bent, met aandacht, optimisme,
deskundigheid en respect.
Uiteraard blijft de individuele behoefte van de
patiënt steeds de leidraad bij ons werk en staan we
patiënten bij op een wijze die bij hen past.
De vier waarden die we hanteren (aandacht,
optimisme, respect en deskundigheid) zijn de basis
van ons handelen en verwoorden kernachtig de
inspiratie in ons werk.
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