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Heb je interesse in deze gecombineerde opleiding?
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mee te doen aan de selectieprocedure voor de

je voor deze opleiding, dan loop je

gecombineerde opleiding. Als je na de sollicitatie

vanaf het derde jaar al je stages in één

procedure hiervoor wordt geselecteerd, volg je vanaf

ziekenhuis. In de tweede helft van dat

het derde studiejaar de gecombineerde opleiding

jaar wordt je stagecontract omgezet in
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Opleiding HBO-Verpleegkunde/Anesthesie

In vijf jaar

2

een leerarbeidsovereenkomst.
Wij werken daarbij samen met de

Meer informatie

volgende Noordelijke ziekenhuizen:

Heb je vragen over de opleiding? Kom dan naar de

• 	Antonius Ziekenhuis Sneek
(www.antoniusziekenhuis.nl )
•	Martini Ziekenhuis Groningen
(www.martiniziekenhuis.nl )
• 	Medisch Centrum Leeuwarden
(www.mcl.nl )
• 	Universitair Medisch Centrum
Groningen (www.umcg.nl )
• 	Wilhelmina Ziekenhuis Assen
(www.wza.nl )

Hanzehogeschool
Groningen

University of Applied Sciences

Open Dag van de opleiding HBO-Verpleegkunde van

diploma’s

de Hanzehogeschool Groningen. De data van de Open
Dagen vind je op www.hanze.nl/opendag. Of neem
contact op met:
•	Elly Schoemaker, hogeschooldocent/projectleider
bij de Academie voor Verpleegkunde,
Hanzehogeschool Groningen:
j.e.schoemaker@pl.hanze.nl
•	Jan van der Koog, opleidingscoördinator Anesthesie,
Wenckebach Instituut, UMCG:
j.van.der.koog@umcg.nl
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Opleiding
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Wil jij worden opgeleid tot hbo-verpleegkundige én

2
in 5 jaar

je specialiseren als anesthesiemedewerker? Dan is

diploma’s

de gecombineerde opleiding HBO-Verpleegkunde/
Anesthesie iets voor jou! Binnen deze opleiding
word je breed opgeleid tot verpleegkundige op
bachelorniveau. Vanaf het derde studiejaar
richt je je steeds meer op de anesthesie waarbij
vakinhoudelijke en technologische ontwikkelingen
centraal staan. Een prachtige uitdaging waarmee
je na je opleiding je carrièrekansen binnen de zorg
vergroot.

Wat doet een verpleegkundige in het

Wat doet een anesthesiemedewerker?

Wat kun je van de opleiding verwachten?

Jaar 3 en 4: Je verdiept je steeds meer in de

ziekenhuis?

Als anesthesiemedewerker begeleid en

De opleiding HBO-Verpleegkunde/

anesthesie. Belangrijk is de module High Care: je leert

Als verpleegkundige ben je in de eerste plaats

informeer je de patiënt die geopereerd wordt.

Anesthesie is een veelzijdige opleiding: je

wat er komt kijken bij de zorg voor patiënten met een

zorgverlener en coördineer je de zorg rondom

Je maakt de operatiekamer klaar en zorgt voor

wordt breed opgeleid als verpleegkundige

complexe zorgvraag. Daarnaast loopt het reguliere

een patiënt. Je voert opnamegesprekken en

alle anesthesiematerialen. Tijdens de operatie

én je specialiseert je tegelijkertijd op het

onderwijs van de opleiding HBO-Verpleegkunde

stelt verpleegkundige diagnoses. Je maakt

bewaak je de vitale functies van de patiënt

gebied van de anesthesie. Dat betekent

gewoon door. Je loopt al je stages in hetzelfde

verpleeg- en preventieplannen, voert ze uit en

zoals hartslag, beademing en bloedsomloop.

dat je na je opleiding op veel verschillende

ziekenhuis; eerst op een verpleegafdeling, daarna op

evalueert de voortgang. Het is bovendien jouw

Ook zorg je ervoor dat de patiënt voldoende

plekken in de zorg werkzaam kunt zijn. Het

een operatiekamer. Verder voer je een onderzoek

verantwoordelijkheid dat iedereen die bij de zorg

verdoofd is. Als de operatie klaar is, zorg je

opleidingstraject ziet er als volgt uit:

uit in het kader van je afstudeerfase van de opleiding

van patiënten betrokken is, goed kan samenwerken.

ervoor dat de anesthesie - gefaseerd - stopt.

Daarnaast lever je een bijdrage aan het

Je werkt onder verantwoordelijkheid van een

Jaar 1 en 2: Je volgt de reguliere opleiding

vierde leerjaar aan alle theorie- en praktijkeisen voor

verpleegbeleid. Je werkt mee aan de ontwikkeling en

anesthesioloog, maar hebt een grote mate van

HBO-Verpleegkunde. Je krijgt uiteenlopende

deze opleiding, dan ontvang je het diploma voor hbo-

vaststelling van zorgprogramma’s. En je draagt op

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Je

vakken zoals verpleegkunde, psychologie,

verpleegkundige.

een wetenschappelijk verantwoorde wijze bij aan de

werkt vooral op de operatiekamer en soms op

sociologie, pedagogiek, geneeskunde, klinisch

kwaliteit van zorg. Kortom: je speelt een actieve rol

de verloskamer, spoedeisende hulp of (pijn)-

redeneren, etc. Aan de hand van opdrachten

Jaar 5: Als gediplomeerd hbo-verpleegkundige

in de vernieuwing van het beroep.

polikliniek. In een aantal ziekenhuizen maakt

leer je over allerlei praktijksituaties en de

richt je je volledig op de opleiding tot

de anesthesiemedewerker deel uit van het

rollen die jij als toekomstig verpleegkundige

anesthesiemedewerker. Je krijgt theorielessen en

trauma- of reanimatieteam.

daarin vervult. In het tweede jaar loop je voor

volgt stages binnen de organisatie waar je werkt.

het eerst twintig weken stage.

Voldoe je aan het einde van dit leerjaar aan alle

HBO-Verpleegkunde. Voldoe je aan het einde van het

theorie- en praktijkeisen, dan ontvang je het CZOerkende diploma voor anesthesiemedewerker.

