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Inleiding 
 
Algemene informatie VieCuri MC 
VieCuri Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis, 
aangesloten bij de Samenwerkende Topklinische 
opleidings Ziekenhuizen (STZ). Met een 
verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners is 
VieCuri hét Medisch Centrum voor Noord-Limburg. 
Mensen uit de regio kunnen met bijna elke zorgvraag 
terecht bij VieCuri zowel in Venlo als in Venray.  
 

Verstand van zaken, gevoel voor mensen 
 
Ons ziekenhuis is voorzien van geavanceerde 
technologie en kostbare voorzieningen die nodig zijn om 
deze diensten te leveren. Maar uiteindelijk staat en valt 
de kwaliteit van zorg met de manier waarop mensen 
elkaar bejegenen. Zorg gaat immers over mensen. Wij 
geloven dat patiënten zich beter voelen en sneller 
herstellen in een omgeving met hoogwaardige zorg en 
gastvrije medewerkers. Daarom steken wij veel energie 
in het blijven verbeteren van deze belangrijke aspecten. 

 
Opleiden als speerpunt 
 
VieCuri is een van de grootste werkgevers van de regio 
en heeft een belangrijke taak als opleidingsziekenhuis. 
Wij willen een goed opleidingsklimaat en 
opleidingsfaciliteiten realiseren als bijdrage aan een 
kwalitatief goede regionale opleiding én medische zorg. 
VieCuri ziet het dan ook als een belangrijke taak om 
onderwijs, scholing, medisch wetenschappelijk 
onderzoek en opleidingsbevoegdheden te stimuleren en 
uit te breiden. 
 
Iedere dag net weer dat tandje meer, dát is wat ons 
inspireert! Deel jij onze ambitie en heb je talent voor 
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beter? Dan leidt VieCuri jouw talent graag in betere 
banen. 
 
 

  
 
 

De opleiding tot operatieassistent 
 
Voordat je aan de opleiding kunt beginnen, solliciteer je 
in een ziekenhuis op een vacature voor 
operatieassistent i.o..  
Als je wordt aangenomen begin je in september met de 
opleiding. De opleiding tot operatieassistent is op 
verschillende manieren te volgen binnen VieCuri. 
Als operatieassistent i.o.: 

 Werk je voor het praktische gedeelte van de 
opleiding in het ziekenhuis;  

 Studeer je voor het theoretische gedeelte van de 
opleiding aan Zuyd Hogeschool. 

 
Praktijkgedeelte 
Voor het praktische gedeelte van je opleiding werk je op 
de operatieafdeling van VieCuri. Deze telt 10 
operatiekamers:  
7 op locatie Venlo en 3 op locatie Venray. De operaties 
die er plaatsvinden zijn: 
Locatie Venlo en Venray 

 alle laagcomplexe operaties 
Locatie Venlo 

 alle hoogcomplexe operaties 

 alle spoedoperaties  
 
Theoretische gedeelte 
Voor het theoretische gedeelte studeer je aan Zuyd 
Hogeschool. 
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De opleiding 
 
Zuyd Hogeschool HBOV-T 

Deze variant duurt 4, 3 of 2 jaar, afhankelijk van de 

vooropleiding en je solliciteert binnen VieCuri. Bij het 4-

jarig traject ben je de eerste 2 jaar voltijd student en heb je 

recht op een studiefinanciering en OV kaart. In het derde 

en vierde jaar krijg je een leerarbeidsovereenkomst. 

VieCuri betaalt je collegegeld en boeken gedurende de 

opleiding. Bij meer dan 144 uur stage in het eerste en 

tweede jaar, heb je recht op een stagevergoeding. Na 

afronding van deze opleiding ben je verpleegkundige en 

operatieassistent. 

 Werken als operatieassistent 
 
Als operatieassistent ben je (mede)verantwoordelijk 
voor de peri- operatieve zorg van een patiënt. Dit houdt 
in dat je de operatie voorbereidt, meedoet, en de nazorg 
geeft tot aan de overdracht op de Recovery. 
 
Voor de operatie controleer je de benodigde apparatuur 
en alle benodigde instrumenten en je zet steriele 
materialen klaar. Je bent op de hoogte van de 
operatietechnieken en de nieuwste innovaties die in ons 
ziekenhuis gebruikt worden. Je weet een patiënt te 
positioneren voor een ingreep. 
 
Taken van de operatieassistent 
De taken van een operatieassistent kunnen verdeeld 
worden in drie onderdelen: Instrumenteren, assisteren 
en omlopen. 
 
Instrumenteren 
Als instrumenterende geef je de operateur op het juiste 
moment de benodigde instrumenten / apparatuur aan. 
Daarvoor is het nodig dat je precies weet wat er gaat 
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gebeuren en dat je de anatomie en het operatieverloop 
kent. Je bewaakt de steriliteit en kunt inspelen op 
plotselinge veranderingen. 
 
Assisteren 
Als assisterende help je de operateur, je zorgt dat deze 
goed overzicht heeft en houdt de wond open, je  
presenteert weefsel, neemt klemmen af van bloedvaten, 
je knoopt hechtingen en knipt hechtingen af.  
 
Omlopen 
Als omloop ben je de schakel tussen het team dat steriel 
staat en de rest. Je geeft materialen aan de 
instrumenterende indien nodig en je let continu op het 
operatieverloop. Omdat je niet steriel staat, kun je ook 
andere zaken doen zoals materialen halen, invoer op de 
computer en de telefoon aannemen. 

 
Nauwkeurig / flexibel / stressbestendig 
Voor al die werkzaamheden moet je heel nauwkeurig 
zijn, maar ook belangrijk is dat je stressbestendig bent. 
Je moet flexibel zijn en in kunnen spelen op wijzigingen 
in situaties. 
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Werken in een team 
 
Het team op de OK 
Je werkt in teamverband met je andere collega’s, de 
anesthesiemedewerker, een medisch specialist en 
anesthesist op de operatiekamer. Je werkt ook 
regelmatig samen met de arts- assistenten, de 
medewerkers van de Röntgen, vertegenwoordigers van 
firma’s en met gasten. 
 
Buiten de OK 
Met medewerkers van de Centrale Sterilisatie Afdeling, 
de Recovery en de wachtruimte heb je regelmatig 
contact.  
 
Het functioneren binnen een team, kunnen 
samenwerken en collegialiteit is een absoluut 
vereiste.  
 
Verschillende diensten / werktijden 
Een gewone dagdienst begint tussen 7.30 uur en 8.00 
uur en eindigt tussen 16.30 uur en 17.30 uur, in totaal 
36 uur per week. 
 
Omdat de operatiekamer 24 uur per etmaal beschikbaar 
staat voor spoedgevallen, moeten er ook onregelmatige 
diensten verricht worden zoals avond-, nacht- en 
weekenddiensten. 
 
Zoals eerder gezegd bestaat de opleiding uit werken en 
studeren. Dat moet je niet onderschatten want soms valt 
dat zwaar! In de diensten wordt soms lang achter elkaar 
gewerkt en ook dat vergt uithoudingsvermogen. 
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Sollicitatie? 
 
Is je interesse gewekt en wil je de opleiding tot 
operatieassistent gaan volgen in VieCuri? Stuur je 
sollicitatie dan in. 
Eind december staat je de vacature voor de 
opleidingsplaats operatieassistent op 
www.werkenbijviecuri.nl. 
Geef in de motivatiebrief ook aan welke opleiding je het 
meest aanspreekt en voeg je CV toe.  
 
Wanneer je gesolliciteerd hebt, ontvang je een 
bevestigingsmail met een link om een account aan te 
maken voor het sollicitatieportaal. Via dit portaal ontvang je 
ook de uitnodiging voor een gesprek.  

 

 

Toelatingseisen 
 

Om in aanmerking te komen voor een opleidingsplaats 
binnen VieCuri moet je in het bezit zijn van de 
diploma’s: 

 VWO of HAVO met als voorkeur NG of NT; 

 Diploma MBO niveau 4 met voorkeur 
gezondheidszorg; 

 Diploma MBO-Verpleegkunde 

 HBO-Verpleegkunde. 
 
Als gediplomeerd verpleegkundige is het mogelijk om een 

verkort traject op HBOV-T te doorlopen (3- of 2-jarig). 

Bovendien wordt er gekeken naar je motivatie, cijferlijsten, 

presentatie en je houding. 

 

http://www.werkenbijviecuri.nl/
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Financiën / Salaris 
 
 
Welk contract hoort daar bij? 
 
Bij de opleiding HBOV-T Zuyd Hogeschool onderteken 
je voor de eerste twee jaar een intentieverklaring. In de 
periode van meer dan 144 stage uren krijg je een 
vergoeding. In het derde en vierde jaar krijg je een  
leerarbeidsovereenkomst. 
 
Na het behalen van het diploma wordt bezien of een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden 
afgesloten. 
 

VieCuri vergoedt: 

 Theoretische opleiding; 

 Het collegegeld; 

 De benodigde studieboeken; 

 De reiskosten, niet wanneer je in bezit bent van een 
OV. 

 

 

Heb je al een opleiding in de zorg, dan kom je in de 
aanloopsalarisschaal voor werknemers van de 
betreffende opleiding (volgens CAO ziekenhuizen).  
 

Na het behalen van het diploma word je uitbetaald 
volgens de 1e salarisschaal FWG 55. 
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Vragen 
 
Voor vragen over de opleiding of over solliciteren kun 
je contact opnemen met de praktijkcoördinatoren 
OKC 
 
Afdeling Operatiekamers 
 
(077) 320 67 57 of  (077) 320 59 75 
 
 praktijkbegeleiding-ok@viecuri.nl 
 

 

mailto:praktijkbegeleiding-ok@viecuri.nl

