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Opleiding HBO V - technische
leerroute tot anesthesie
medewerker of operatieassistent
Kijk op onze website en ontdek hoe je kunt leren in SJG Weert!

Zijn jij en SJG Weert een goede match?
Wij nodigen je uit dat zelf te komen ervaren!

Als je kiest voor de HBO-V technische leerroute via
Zuyd Hoge School in Heerlen, word je de
gelegenheid geboden om in 4 jaar twee diploma’s
te behalen: het bachelor diploma HBO-V en het
diploma anesthesiemedewerker of operatieassistent.
De opleiding is sterk afgestemd op de beroeps-

Anesthesiemedewerker
Als anesthesiemedewerker draag je zorg voor de patiënt
tijdens de ingreep. Je voert zelfstandig taken uit onder eindverantwoordelijkheid van de anesthesioloog. Je begeleidt de
patiënt en assisteert de anesthesioloog bij het toedienen van
de algehele anesthesie en andere anesthesie-technieken.
Jij houdt de vitale functies van de patiënt nauwlettend in de
gaten.

praktijk en wordt als duale variant aangeboden.

Operatieassistent

Solliciteren?

Ga naar www.sjgweert.nl

Meer weten?

Stuur een e-mail naar Sarah de Werk en Suzan Crommentuijn,
praktijkbegeleiders van OKC SJG Weert.
pboc@sjgweert.nl

Als operatieassistent ondersteun je de snijdend medisch
specialist met verschillende taken, zoals het instrumenteren,
assisteren en omlopen. Als OK-assistent ben je een onmisbare schakel in de operatiekamer en moet je dus goed weten
wat de behandeling inhoudt en welke complicaties daarbij
eventueel kunnen optreden.
Als operatieassistent krijg je bij ons de kans om te werken in
een kleiner team bij verschillende specialismen, waaronder
algemene chirurgie, traumatologie, vaatchirurgie, orthopedie, keel-neus-oren (KNO), gynaecologie en urologie.

Vooropleiding
Om in aanmerking te komen voor het opleidingstraject dien
je minimaal in het bezit te zijn van een havo diploma, bij
voorkeur met het profiel Natuur en Techniek. Ben je in het
bezit van een HBO - V diploma, dan bestaat de mogelijkheid
om de opleiding in 2 jaar af te ronden.
Tot jouw kwaliteiten behoren:
een groot verantwoordelijkheidsgevoel, hulpvaardig, zelfstandig en flexibel. Je beschikt over goed technisch inzicht
en bent belangstellend. Naast stressbestendig, ben je in staat
om je in elke situatie goed te kunnen concentreren. Vanaf
het 3e leerjaar ontvang je salaris.

Over SJG Weert
Als regionaal ziekenhuis staan we dichtbij onze
patiënten. SJG Weert levert professionele tweedelijnszorg
met persoonlijke aandacht voor ieder individu. Daar ligt
onze kracht en onze toekomst.
Ons OK-complex telt zes operatiekamers. De OK kenmerkt
zich door een hoge dynamiek en is volop in beweging.

Met elkaar, voor elkaar!

