Ben jij in beeld voor de OK
van Nij Smellinghe?
We zijn op zoek naar:

Gediplomeerde anesthesiemedewerkers,
operatie-assistenten en recoveryverpleegkundigen
• 18 - 36 uur
• Drachten
• Vast contract

Leerling anesthesiemedewerker,
operatie-assistent en recoveryverpleegkundige
• 27-36 uur
• Drachten
• Contract voor de duur van de opleiding. Met de intentie vast na opleiding.
Solliciteren?

Bel met teamleiders OK Lies de Vries of Sietze
Anema op 0512 588 418 voor meer informatie
over deze vacature. Of beter nog: kom langs
voor een kop koffie, zodat je meteen zelf de sfeer
kunt proeven en al je vragen kunt stellen. Volg
ons ook op Instagram: @ok_nijsmellinghe. Ben
je enthousiast en wil je direct solliciteren? Dat
kan via de sollicitatiebutton op de website van
Nij Smellinghe (Werken en Leren – Vacatures).

Over Nij Smellinghe

Onder het motto ‘Met aandacht. Dat voelt beter’
zetten dagelijks circa 1.500 collega’s zich in
met persoonlijke aandacht voor kwaliteit van
zorg en patiënttevredenheid. In 2019 werd

Met aandacht. Dat voelt beter.

ziekenhuis Nij Smellinghe door de eigen collega’s
genomineerd als Beste Werkgever. Daar zijn we
ontzettend trots op. Naast uitstekende zorg voor
onze patiënten, hebben we ook volop aandacht
voor jou als medewerker.

Kijkje achter de schermen

Voordat je de keuze maakt om bij ons aan de
slag te gaan, ben je natuurlijk benieuwd naar onze
OK. Wat maakt het OK-team van Nij Smellinghe
uniek en waarom is het bij ons zo goed werken?
Wie kan dat beter vertellen dan onze eigen
collega’s Sygrid (anesthesiemedewerker),
Margriet (operatie-assistent) en Carla
(recoveryverpleegkundige).

Jouw werkdag

anesthesiemedewerker

Anesthesiemedewerker
Sygrid: “Je bent de ogen en oren van de patiënt”
“Vanaf het moment dat je de patiënt ophaalt en de overdracht van een collega hebt gekregen, draag
je zorg voor de patiënt. Je houdt hem of haar tijdens de ingreep continu in de gaten. Je komt op
voor de patiënt, je bent als het ware zijn ogen en oren en zorgt dat hij stabiel blijft. Waarom ik zo
graag in Nij Smellinghe werk? Omdat de sfeer hier vrolijk en gemoedelijk is. Het voelt als een warm
bad en iedereen is gelijkwaardig aan elkaar. Er zijn namelijk veel verschillende functies binnen ons
operatiecentrum, bijvoorbeeld de medisch specialist, de operatie-assistent, de schoonmaker, de
medisch secretaresse, de recoveryverpleegkundige en natuurlijk de anesthesiemedewerker. We zijn
één team en iedereen is net zo belangrijk om het operatieprogramma in goede banen te leiden. We
helpen elkaar tijdens het werk en ook het oplossen van praktische zaken, zoals het onderling ruilen van
een dienst, is bij ons nooit een probleem. We doen het écht samen en dat maakt werken in de OK van
Nij Smellinghe zo uniek.”

Met aandacht. Dat voelt beter.

De werkdag start met het doornemen van het
operatieprogramma. Samen met je collega’s zorg
je ervoor dat de dag zo goed mogelijk verloopt.
Om kwart voor 8 zet je de medicatie klaar en
lees je het patiëntendossier door. Om 08.00
uur haal je de eerste patiënt op. Iedere operatie
start met de time out procedure, waarbij je met
het hele operatieteam de laatste controles doet.
Geen enkele dag is gelijk. Je staats steeds weer
bij een ander specialisme ingedeeld en daardoor
zie je veel verschillende operaties.

Jouw werkplek

In Nij Smellinghe ben je één van de 18
anesthesie-professionals. Het totale OK-team
bestaat uit meer dan 90 collega’s. Je gaat aan de
slag in de OK met 6 operatiekamers. We kijken
uit naar de oplevering van ons gloednieuwe
operatiecomplex. Het voelt als ‘ons’ complex,
omdat we als team actief meedenken in het
bouwproject. Van kleine ingrepen tot grote
operaties: bij ons is iedere dag anders en dat
houdt jouw vak interessant. Per jaar gaat het
gemiddeld om zo’n 10.000 operaties.

Met aandacht. Dat voelt beter.

Jouw profiel

•	Je bent een (bijna) CZO-gediplomeerd
anesthesiemedewerker
•	Je bent gedreven en wilt graag meedenken
over verbetering en vernieuwing
•	Je bent vriendelijk, doortastend en
stressbestendig
•	Je bent teamgericht en het is fijn
samenwerken met jou

Salaris en arbeidsvoorwaarden

• FWG 55
• 9-urige werkdag
•	De avonddienst loopt van 15.00 tot 23.00
uur en hierna heb je bereikbaarheidsdienst
voor spoedoperaties tot 7.45 uur de
volgende dag. Bij een fulltime dienstverband
heb je gemiddeld om de week een
bereikbaarheidsdienst en één keer in de zes
weken een 24-uurs bereikbaarheidsdienst
op zaterdag of zondag. Voor de
bereikbaarheidsdiensten is het nodig dat
je binnen maximaal 15 minuten in het
ziekenhuis kunt zijn. Mocht je verder weg
wonen, dan zijn er goede slaapfaciliteiten
vlakbij het ziekenhuis. Na elke dienst heb je
een vrije dag.

Jouw werkdag

operatie-assistent en anesthesiemedewerker

Operatie-assistent
Margriet: “Vooruitdenken is het sleutelwoord”
“Mijn werk is mijn hobby. We werken hier hard, we werken snel, en met veel plezier. Met aandacht voor
de patiënt en voor elkaar. De uitdaging voor mij is om de artsen continu een stap voor te zijn, zodat
ze niet hoeven te vragen om benodigdheden. Vooruitdenken is het sleutelwoord, daar zijn we heel erg
op gericht. Ik doe veel Orthopedie OK’s: heupen, knieën, grote revisies en schouders. Het wordt hier
gewaardeerd dat we tijdens de operatie meedenken en ideeën aandragen voor verbetering. We leren
graag van elkaar en kennen elkaars sterke punten. Doordat het team niet heel groot is, weet je snel
wat je aan elkaar hebt en zijn we goed op elkaar ingespeeld. En de sfeer is goed! Voor patiënten is het
belangrijk dat ze een veilig gevoel krijgen, doordat je als operatie-assistent rust en plezier uitstraalt. Als
de patiënt merkt dat wij als deskundig team prettig en professioneel met elkaar samenwerken, dan
voelt hij zich vaak net iets minder gespannen.”

Met aandacht. Dat voelt beter.

Voordat jouw werkdag begint, drink je samen
met het team een kopje koffie of thee in de
koffiekamer. Daarna start je samen met je team
met het bedrijfsklaar maken van de OK voor de
eerste operaties. Wie instrumenteert, assisteert
of omloopt, bepaal je in goed overleg. Snelle
wisseltijden zijn bij ons belangrijk. Daarom werk
je nauw samen met de logistiek medewerker, die
alle benodigdheden klaarzet, de schoonmaker die
tussen de operaties door komt schoonmaken en
de buitenomloop van de chirurgie, die assisteert
bij het in- en uitruimen van de OK’s. We werken
hard, zodat we gezamenlijk een korte koffiepauze
kunnen nemen. Ook tussen de middag proberen
we - als het OK-programma dat toelaat - als
geheel team samen te lunchen. Voor het einde
van de dag draag je zorg voor het bijvullen van de
omloopkar en handel je eventuele administratie
af. Je werkdag eindigt om 17.15 uur.

Jouw werkplek

In Nij Smellinghe ben je één van de meer dan 50
operatie-assistenten. Het totale OK-team bestaat
uit 90 collega’s. Als operatie-assistent werk je
nauw samen met het anesthesieteam en de
artsen, en houden we de communicatieve lijntjes
graag kort. Assisteren ‘aan tafel’ is hier naast
omlopen en instrumenteren nog aan de orde
van de dag. Hoewel iedereen bij ons allround
operatie-assistent is, werken we met specialismeoudsten, om zo de kennis en kwaliteit van onze
zorg hoog te houden. Met behulp van de CRMtrainingen (Crew Resource Management) werken
we blijvend met elkaar aan onze kwaliteit. Het
begeleiden van collega’s in opleiding is onderdeel
van het dagelijks werk; een mooie kans om jouw
kennis en ervaring over te dragen.

Met aandacht. Dat voelt beter.

Jouw profiel

•	Je bent een (bijna) CZO-gediplomeerd
operatie-assistent
•	Je bent team-gericht en je werkt graag
samen met collega’s
•	Je hebt zelfinzicht en weet waar je goed in
bent en wat je minder ligt
•	Je besteedt aandacht aan je eigen
ontwikkeling
•	Je bent jezelf, betrouwbaar, vriendelijk en
hebt plezier in je werk

Salaris en arbeidsvoorwaarden

• FWG 55
• 9-urige werkdag
•	De avonddienst loopt van 15.00
uur tot 23.00 uur en hierna heb je
bereikbaarheidsdienst voor spoedoperaties
tot 07.45 uur de volgende dag. Bij een
fulltime dienstverband heb je gemiddeld
om de week een bereikbaarheidsdienst
en 1x in de 6 weken een 24-uurs
bereikbaarheidsdienst op zaterdag of zondag.
Voor de bereikbaarheidsdiensten is het nodig
dat je binnen maximaal 15 minuten in het
ziekenhuis kunt zijn. Mocht je verder weg
wonen, dan zijn er goede slaapfaciliteiten
vlakbij het ziekenhuis. Na elke dienst heb je
een vrije dag.
• Voldoende ontwikkelmogelijkheden

Jouw werkdag

Recoveryverpleegkundige

Recoveryverpleegkundige
Carla: “Binnen het OK-team is de samenwerking positief en open”
“In dit werk kun je echt iets betekenen voor mensen in de spannende tijd vlak voor de operatie.
Patiënten goed informeren en begeleiden, maakt een operatie net iets minder eng. Ook de medische
zorg na de operatie, het eigenlijke recoverywerk, geeft voldoening. In Nij Smellinghe voel je je snel op
je gemak en dat wil ik ook graag overbrengen op patiënten. Zowel binnen het recoveryteam, als binnen
het gehele OK-team is de samenwerking positief en open. Goede ideeën en verbetervoorstellen
worden samen opgepakt. Iedereen heeft een aandachtsgebied passend bij eigen interesse en
kwaliteiten. Zo zijn er collega’s die zich inzetten voor de acute pijnservice. Ik vind het prettig dat de
artsen toegankelijk en benaderbaar zijn. Je kunt gemakkelijk pre- en postoperatief met ze overleggen.
Ik ervaar Nij Smellinghe als vriendelijk voor zowel de patiënten als voor de medewerkers. Een
bijkomend voordeel van deze baan is dat je in dagdiensten werkt en alle weekenden vrij bent. Dat
maakt privé en werk voor mij goed te combineren.”

Met aandacht. Dat voelt beter.

Jouw 9-urige dienst kan op verschillende tijden
starten; om 07.30, 08.00 uur of 10.00 uur. Je
staat de hele dienst óf op de holding óf op
de recovery. Op de holding begin je met het
checken van apparatuur en het klaarleggen van
spoedmedicatie. Samen met de verpleegkundige
van de afdeling en de patiënt neem je alle
belangrijke informatie door. Na de overdracht
bereid je de patiënt voor op de OK, sluit je de
patiënt aan op de monitor en breng je het infuus
in. Waar nodig assisteer je bij het zetten van locoregionale anesthesie, zoals arm- en beenblocken
of spinale/epidurale anesthesie. Als alle
voorbereidingen klaar zijn, doe je de overdracht
naar de anesthesiemedewerker.
Jouw dag op de Recovery start als de eerste
patiënt van de OK komt. Na de overdracht
controleer je de vitale functies en bewaakt
je de pijnbeleving. Ook het bellen van de
familie hoort bij je taken. De patiënten gaan
pas naar de afdeling als ze helemaal stabiel
zijn en de pijnstilling goed is geregeld. We
werken op een dynamische afdeling waarbij de
daginvulling afhankelijk is van de diversiteit in het
patiëntenaanbod.

Met aandacht. Dat voelt beter.

Jouw werkplek

In Nij Smellinghe ben je één van de 18
recoveryverpleegkundigen. Het totale OK-team
bestaat uit meer dan 90 collega’s. De functietitel
recoveryverpleegkundige dekt niet de volledige
lading. In deze baan combineer je holding en
recovery. Je bent verantwoordelijk voor de preen postoperatieve zorg. Je activiteiten zijn gericht
op overdracht, voorbereiding en nazorg, inclusief
pijnstilling. Op de holding assisteer je ook bij
het zetten van regionale epidurale en spinale
anesthesie. Jouw kennis en ervaring draag je over
aan de collega’s in opleiding.

Jouw profiel

•	Je bent een (bijna) gediplomeerd
recoveryverpleegkundige
•	Je bent gedreven en wilt graag meedenken
over verbetering en vernieuwing
•	Je besteedt aandacht aan jouw eigen
ontwikkeling
•	Je bent vriendelijk, doortastend
en oplossingsgericht. En het is fijn
samenwerken met jou.

Salaris en arbeidsvoorwaarden
•
•
•

FWG 50
9-urige werkdag
Voldoende ontwikkelmogelijkheden

In opleiding?
Wil jij ons OK-team versterken, maar beschik je niet over het juiste diploma? Geen probleem. Bij
Nij Smellinghe leiden we je graag op als leerling. In een leer-werktraject leer je op de werkvloer alle
kennis en vaardigheden die je nodig hebt en ga je daarnaast naar school.

Binnen de OK zijn we op zoek naar leerlingen voor de functies:

• operatie-assistent
	Heb jij een HAVO- of VWO-diploma, bij voorkeur met exacte vakken in je eindexamenpakket? Of
heb je minimaal een MBO-diploma niveau 4 met kennis van de exacte vakken op HAVO-niveau?
Dan leiden wij je graag op tot operatie-assistent.
• anesthesiemedewerker
	Om in aanmerking te komen voor de functie leerling anesthesiemedewerker gaat onze voorkeur
uit naar een HAVO- of VWO-diploma, bij voorkeur met exacte vakken in je eindexamenpakket. Of
minimaal een MBO-diploma niveau 4 met kennis van de exacte vakken op HAVO-niveau.
• recoveryverpleegkundige
	Heb jij een MBO-V of HBO-V op zak? Dan kun je bij ons aan de slag als leerling
recoveryverpleegkundige.
Omdat veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn in ons ziekenhuis, vragen we je om een geldige
Verklaring Omtrent Gedrag in te dienen. Dit is een voorwaarde voor aanname.

Met aandacht. Dat voelt beter.

