
Is het tijd voor een 
verpleegkundige 
vervolgopleiding of 
andere beroepsopleiding? 
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Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is hét topklinische ziekenhuis in de 
Haagse regio dat patiënten dichtbij huis de beste zorg wil leveren.
Een ziekenhuis waar oog is voor patiënt en medewerker. We kunnen de 
beste zorg bieden wanneer onze medewerkers het beste uit zichzelf en hun 
loopbaan kunnen halen. Voor het opleiden van professionele medewerkers, 
bieden we diverse mogelijkheden aan.
Door ons positieve opleidingsklimaat stimuleren en ondersteunen we de 
ontwikkeling van medewerkers. Kortom, een mooie plek om je ambitie waar 
te maken!

In deze folder komen 11 verpleegkundige vervolgopleidingen* en
7 beroepsopleidingen aan de orde die HMC aanbiedt. Het gaat om de 
zogenaamde CZO-opleidingen. Tijdens het volgen van deze opleidingen 
ben je in dienst van HMC en werk je op een afdeling. De kosten voor 
de opleidingen zijn voor rekening van HMC, zo nodig worden hierover 
afspraken gemaakt in je arbeidsovereenkomst.

Naast inhoudelijke informatie staan in deze folder contactgegevens van 
personen die je meer kunnen vertellen over de opleiding die je interessant 
vindt.

*Veranderingen t.a.v. vervolgopleidingen door CZO Flex Level 

 
In samenwerking met professionals, zorginstellingen en opleidings-
instellingen wordt een nieuw, flexibel en modulair opleidingsaanbod 
ontwikkeld: CZO Flex Level. 
CZO Flex level is een initiatief van de Nederlandse Federatie van 
Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ).



3

Vanuit dit project wordt gewerkt aan duurzame verbetering van het 
opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch 
ondersteunend personeel in Nederland. 
Op dit momentzijn we druk bezig de Basis Acute Zorg opleidingen vorm 
te geven, die de huidige vervolgopleidingen dusdanig doen veranderen. 
Deze veranderingen hebben betrekking op:
• De vernieuwde kijk op leren: praktijkleren en eerder verworven 

competenties zijn het uitgangspunt. 
• Loopbaanperspectief voor verpleegkundigen
• Aansluiten bij de zorg van nu:
• Ouder wordende patiënt met meer onderliggend leiden, vraagt bredere 

kennis van de verpleegkundigen 
• Zorg verschuift zich naar extramurale zorg (regionale samenwerking 

tussen ziekenhuis, thuiszorg, huisarts en mantelzorg)
• Meer aandacht voor technologische ontwikkelen in de zorg.

Binnen HMC zijn we met de volgende afdeling aan de slag met Flex level: 
Acute blok:
• Cardiac Care (CCU) Verpleegkundige, 
• Spoedeisende Hulp Verpleegkundige 
• Intensive Care Verpleegkundige
• Recovery verpleegkundige
• Medium Care Verpleegkundige
Moeder en kind:
• Kinderverpleegkundige
• Obstetrieverpleegkundige

De informatie in deze folder is dan ook nog niet up to date.  
Kijk voor informatie over de betreffende vervolgopleidingen op 
HMC centraal/ BAZ-opleidingen binnen HMC of neem contact op met 
Marijke Schipper. 
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De verpleegkundige vervolgopleidingen zijn:
Cardiac Care Verpleegkundige  5
Dialyseverpleegkundige 7
Endoscopieverpleegkundige 9
Geriatrieverpleegkundige 11
Intensive Care Verpleegkundige 13
Kinderverpleegkundige 15
Medium Care Verpleegkundige 17
Obstetrieverpleegkundige 19
Oncologieverpleegkundige 21
Recoveryverpleegkundige 23
Spoedeisende Hulp Verpleegkundige 25

Overige beroepsopleidingen:
Anesthesiemedewerker 27
Deskundige infectiepreventie  29
Gipsverbandmeester 31
Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige, MBRT-opleiding 33
Operatieassistent  35
Radiotherapeutisch laborant, duaal, MBRT-opleiding 37
Radiotherapeutisch laborant, Inservice 38

Op www.werkenbijhmczorg.nl kun je zien of er vacatures zijn op de afdeling 
waar je belangstelling voor hebt. Een aantal opleidingen is terug te vinden 
op www.volgjehart.nl. 
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Verpleegkundige vervolgopleidingen

Cardiac Care Verpleegkundige 

Wat ga ik doen?
Je verzorgt de acute opvang van cardiologische patiënten en bewaakt en 
ondersteunt hun vitale functies. Je interpreteert gegevens van apparatuur 
die op patiënten is aangesloten. Verder vang je familie van patiënten op.

‘Je moet bij de CCU goed tegen acute situaties kunnen. Het ene 
moment is het rustig, maar er kan zo een reanimatie komen. Je 
moet ook geduldig zijn. “Luister niet naar wat iemand zegt, maar 
probeer te begrijpen wat iemand bedoelt”. Daarnaast moet je veel 
plezier kunnen ontlenen aan technische vaardigheden en het leuk 
vinden om met apparatuur te werken.’

René Bon, CCU-verpleegkundige in HMC

Waar doe ik de opleiding?
LUMC, Leiden

Hoe lang duurt de opleiding?
12 maanden + 2 maanden voorwerktraject op 
CCU

Waar moet ik aan voldoen? 
• Verpleegkundige niveau 4 of 5
• Tijdens de opleiding een minimaal 

dienstverband van 32 uur
• Minimaal 1 jaar werkervaring in een 

algemeen ziekenhuis; bij voorkeur ervaring 
op de cardiologische verpleegafdeling
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Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 50
Gediplomeerd:  FWG 55

Informatie opvragen bij
Maaike Somers  m.somersdoggen@haaglandenmc.nl 088 979 21 37
Henk Selier  h.selier@haaglandenmc.nl  06 22 23 62 97

Website opleidingsinstituut
https://www.opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Verpleegkundige%20
opleidingen/Intensieve%20zorg 

Instroommomenten
Twee tot drie keer per jaar (juni, september en december)
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Dialyseverpleegkundige

Wat ga ik doen?
Als dialyseverpleegkundige 
zorg je voor patiënten met 
acuut nierfalen of terminale 
nierinsufficiëntie, die hemo- of 
peritoneaaldialyse nodig hebben. 
Je voert technische handelingen 
uit, maar geeft patiënten ook 
voorlichting, bijvoorbeeld over 
leefstijl. Goede communicatie 
is heel belangrijk. Het werken op een dialyse afdeling vereist snel en 
adequaat handelen en tegelijkertijd oog hebben voor het welzijn van de 
patiënt en familie.

‘Je moet je voorstellen dat patiënten 3x per week naar de dialyse-
afdeling komen, gedurende 4 uur per dag. Dit is een groot gedeelte 
van de week. Omdat ik op twee locaties werk, zie ik niet altijd 
dezelfde patiënten. Maar toch weet ik veel van ze. Iedere patiënt 
is anders en heeft zijn eigen verhaal. Het is bijzonder om de mens 
achter de patiënt te ontdekken. Ik vind vooral de combinatie mooi. 
Je bent medisch en technisch bezig, maar ook mensgericht.’

Fabiënne Roubos, dialyseverpleegkundige in HMC

Waar doe ik de opleiding?
Albeda College, Rotterdam

Hoe lang duurt de opleiding?
15 maanden + minimaal 2 maanden voorwerktraject
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Waar moet ik aan voldoen?
• Verpleegkundige niveau 4 of 5 
• Bij voorkeur klinische ervaring op een interne afdeling
• 32-36 uur werkzaam

Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 45
Gediplomeerd:  FWG 50, na 2 jaar FWG 55 mogelijk

Informatie opvragen bij
Pascale Braat  p.braat@haaglandenmc.nl  088 979 18 72
Danielle v.d. Ende  d.van.den.ende@haaglandenmc.nl   088 979 18 72

Website opleidingsinstituut
https://www.albeda.nl/vervolgopleiding-voor-verpleegkundigen/dialyse-
verpleegkundige     

Instroommomenten
Twee keer per jaar (april en oktober)
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Endoscopieverpleegkundige

Wat ga ik doen?
Aan het eind van de 
opleiding kun je als 
endoscopieverpleegkundige/ 
-assistent, met kennis van 
zaken, zelfstandig assisteren en 
begeleiden bij endoscopische 
onderzoeken en/of behandelingen.

Waar doe ik de opleiding?
EMC, Rotterdam/LUMC, Leiden 
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein

Hoe lang duurt de opleiding?
12 maanden

Waar moet ik aan voldoen? 
• Verpleegkundige niveau 4 of 5
• Bij voorkeur klinische ervaring
• Minimaal 24 uur werkzaam

Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 45
Gediplomeerd:  FWG 50

Informatie opvragen bij
Juri Regales  j.regales@haaglandenmc.nl  088 979 18 52 
Hanny de Volder  hanny.de.volder@mchaaglanden.nl 088 979 24 61
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Website opleidingsinstituut
https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/opleiding-tot-
endoscopieverpleegkundige-assistent

Instroommomenten
3 tot 4 keer per jaar (verschilt per opleidingsinstituut)
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Geriatrieverpleegkundige

Wat ga ik doen?
Je leert over de gevolgen van het 
ouder worden en de overgang 
naar kwetsbaarheid. Voor de 
oudere zorgvrager verhoogt een 
ziekte en/of ziekenhuisopname 
de kans op functieverlies. Je 
leert dit verlies voor de oudere 
zorgvrager te beperken. Als 
geriatrieverpleegkundige zet je je 
kennis in om collega’s te adviseren. Daarnaast is jouw aandeel in de totale 
ketenzorg aan de oudere zorgvrager essentieel. Tijdens de opleiding is er 
daarom aandacht voor communicatie en samenwerking binnen deze keten 
van zorg.

NB. HMC kent geen aparte functie geriatrieverpleegkundige.

Waar doe ik de opleiding?
LUMC, Leiden

Hoe lang duurt de opleiding?
13 maanden

Waar moet ik aan voldoen? 
• Verpleegkundige niveau 4 of 5
• Minimaal 32 uur werkzaam
• Affiniteit met de oudere (kwetsbare) patiënt is een pré
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Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 45
Gediplomeerd:  FWG 45

Informatie opvragen bij
Jiska van Ommeren  j.van.ommeren@haaglandenmc.nl  088 979 45 37 

Website opleidingsinstituut
https://www.opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Activiteit?postid=37721

Instroommomenten
Eén keer per jaar (januari)
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Intensive Care Verpleegkundige

Wat ga ik doen?
Als IC-verpleegkundige ben je in staat om acuut te handelen en complexe 
verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Je bewaakt en/of 
ondersteunt vitale functies van patiënten. Denk daarbij ook aan beademen/
nierfunctievervangende therapie.

‘Op onze IC komt dagelijks een grote diversiteit aan patiënten 
binnen waarbij hun leven van de één op andere dag dreigt 
te veranderen. Deze mensen hebben vaak een groot trauma 
doorgemaakt of een ernstige aandoening waardoor het lichaam 
niet meer wil of kan. Dat is heftig. Heftig voor de patiënt én zijn/
haar naasten. Maar ook heftig mooi wanneer wij als team op de 
IC in samenwerking met de SEH, CCU en vele andere disciplines 
ervoor zorgen dat deze mensen weer een toekomst terug kunnen 
krijgen. En de familie een familielid.’

Jonathan van Ruitenburg, IC-verpleegkundige in HMC

Waar doe ik de opleiding?
LUMC, Leiden

Hoe lang duurt de opleiding?
18 maanden + 2 maanden voorwerktraject



14

Waar moet ik aan voldoen? 
• Bij voorkeur HBO-V
• Minimaal 1,5 jaar werkervaring in een ziekenhuis, bij voorkeur op een 

afdeling heelkunde, neurochirurgie, neurologie, longgeneeskunde of een 
acute opname afdeling

• 32-36 uur werkzaam

Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 50 
Gediplomeerd:  FWG 55

Informatie opvragen bij
Marisca van Zoest-Eijkelboom  m.van.zoesteijkelboom@haaglandenmc.nl  
088 979 58 04 
Daphne Brobbel-van Meggelen Daphne.van.meggelen@haaglandenmc.nl  

Website opleidingsinstituut
https://opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Verpleegkundige%20opleidingen/
Intensieve%20zorg 

Instroom- en startmomenten
De opleiding in het LUMC start 4 keer per jaar (maart, juni, september
en december).
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Kinderverpleegkundige

Wat ga ik doen?
In het Moeder- en Kindcentrum
verleent de kinder verpleeg-
kundige samen met ouders/
verzorgers zorg aan kinderen van 
0 tot 17 jaar. Onder begeleiding 
van gespecialiseerde kinder-
verpleegkundigen ontwikkel
je in de dagelijkse praktijk de
kennis en vaardigheden die je
nodig hebt om deze zorg te verlenen. Onderwerpen die aan bod komen zijn
o.a. de ontwikkeling van het kind van zuigeling tot tiener en family
integrated care. Met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk zullen zij onder
andere de ontwikkeling van zuigeling tot tiener, ouderparticipatie en
aangeboren afwijkingen aan bod laten komen.

Waar doe ik de opleiding?
VUMC, Amsterdam

Hoe lang duurt de opleiding?
16 maanden + 6-12 maanden voorwerktraject afhankelijk van individuele 
ontwikkeling

Waar moet ik aan voldoen? 
• Verpleegkundige niveau 4 of 5, bij voorkeur HBO-V
• Minimaal 1 jaar werkervaring
• 32 uur werkzaam (28 uur bespreekbaar)

Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 45
Gediplomeerd:  FWG 50



16

Informatie opvragen bij
Pauline Wagenaar p.wagenaar@haaglandenmc.nl 088 979 32 56
Trudie van Tilburg t.van.tilburg@haaglandenmc.nl   088 979 45 53

Website opleidingsinstituut
https://www.vumc.nl/onderwijs/map/Vervolgopleiding-verpleegkundig/ 

Instroommomenten
Twee keer per jaar (maart en september)
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Medium Care Verpleegkundige

Wat ga ik doen?
Als MC-verpleegkundige ben je in 
staat acuut te handelen, complexe 
verpleegtechnische handelingen 
uit te voeren en vitale functies te 
bewaken.

Waar doe ik de opleiding?
LUMC, Leiden

Hoe lang duurt de opleiding?
12 maanden + 2 maanden voorwerktraject

Waar moet ik aan voldoen? 
• Verpleegkundige niveau 4 of 5
• Minimaal 1 jaar werkervaring in een ziekenhuis, bij voorkeur op een 

afdeling heelkunde, neurochirurgie, neurologie, longgeneeskunde of een 
acute opname afdeling

• 32-36 uur werkzaam

Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 45
Gediplomeerd:  FWG 50

Informatie opvragen bij
Chantal van Paassen  c.van.paassen@haaglandenmc.nl  088 979 30 51

Website opleidingsinstituut
https://opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Verpleegkundige%20opleidingen/
Intensieve%20zorg 
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Instroom- en startmomenten
Vier keer per jaar zijn er instroommomenten (januari, april, juli en oktober) 
en de opleiding start vier keer per jaar (maart, juni, september en 
december).
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Obstetrieverpleegkundige

Wat ga ik doen?
In het Moeder en Kindcentrum
blijven moeder en kind van begin
tot eind bij elkaar, ook als een van
de twee ziek wordt. We werken
volgens de principes van Family
Integrated Care. Waarin het gezin
centraal staat.
Je leert alle kennis en 
vaardigheden om verpleegkundige
zorg te kunnen bieden aan de zwangere vrouw, de barende vrouw, de
kraamvrouw en het (ongeboren) kind. Ook het begeleiden van het gezin
maakt hier onderdeel van uit.
De diversiteit en onvoorspelbaarheid van de zorg en de snel wisselende
zorgsituaties vragen van de obstetrieverpleegkundige kennis en kunde op
het gebied van verloskunde, (acute) gynaecologie en fertiliteit. In acute en
levensbedreigende situaties wordt er van je verwacht dat je spoedeisende
hulp kunt verlenen. Als je de opleiding hebt afgerond, kun je geheel
zelfstandig zorg verlenen aan zwangere, barende, kraamvrouwen en
pasgeborenen.

Waar doe ik de opleiding?
VUMC, Amsterdam

Hoe lang duurt de opleiding?
Afhankelijk van je ervaring en je dienstverband duurt de opleiding 12, 15 of 
17 maanden + 6-12 maanden voorwerktraject afhankelijk van individuele 
ontwikkeling

Waar moet ik aan voldoen? 
• Verpleegkundige niveau 4 of 5, bij voorkeur HBO-V
• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring in een algemeen ziekenhuis
• 32 uur werkzaam (28 uur bespreekbaar)
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Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 50
Gediplomeerd:  FWG 55

Informatie opvragen bij
Pauline Wagenaar p.wagenaar@haaglandenmc.nl 088 979 32 56
Trudie van Tilburg t.van.tilburg@haaglandenmc.nl  088 979 45 53

Website opleidingsinstituut
https://www.vumc.nl/afdelingen/AmstelAcademie

Instroommomenten
Twee keer per jaar (januari/februari en september)
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Oncologieverpleegkundige

Wat ga ik doen?
Je verwerft je allereerst kennis 
van de fundamentele aspecten 
van de oncologie. Daarna leer 
je over het diagnosticeren en 
behandelen van specifieke 
oncologische aandoeningen en de 
nieuwste ontwikkelingen hierin. 
Verder is er veel aandacht voor 
de verpleegkundige zorg aan de 
oncologische patiënt, de psychosociale begeleiding van deze patiënt en zijn 
naasten.

Waar doe ik de opleiding?
LUMC, Leiden

Hoe lang duurt de opleiding?
13 maanden: 23-36 uur
16 maanden: 24-32 uur
Verplicht voorwerktraject van een half jaar tot een jaar

Waar moet ik aan voldoen? 
• Verpleegkundige niveau 4 of 5

Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 45
Gediplomeerd:  FWG 50

Informatie opvragen bij
Monique Odinot  m.odinot@haaglandenmc.nl  088 979 45 44
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Website opleidingsinstituut
https://www.opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Activiteit?postid=38562

Instroommomenten
Twee keer per jaar (maart en september)
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Recoveryverpleegkundige

Wat ga ik doen?
Als recoveryverpleegkundige 
(verkoeververpleegkundige) 
ben je verantwoordelijk voor 
het opvangen, begeleiden, 
observeren, bewaken, 
verplegen en verzorgen van de 
operatiepatiënt in de directe en 
indirecte postoperatieve fase. 
Je staat borg voor het verlenen 
van kwalitatief goede zorg, in samenwerking met collega’s uit de eigen en 
overige disciplines. Je stelt prioriteiten bij verandering in de toestand van 
de patiënt, zonder dat de zorg en bewaking van de andere patiënten daar 
onder te lijden hebben.

‘Wanneer een patiënt wordt geopereerd dan komt hij of zij bij ons 
binnen op de holding. De verkoeververpleegkundige is dan vaak 
de eerste persoon “in het groen” die de patiënt ziet. Ik zorg er dan 
voor dat ik de patiënt geruststel want vanaf dat moment zijn of 
worden ze vaak nerveus of emotioneel. Ik zorg voor een luisterend 
oor, begrijp en geef hen de informatie die ze willen. Je kan op 
dat moment enorm veel voor de patiënt betekenen. Juist op de 
verkoever heb je daar tijd voor en dat vind ik fantastisch.’

Kirsten Dijkhuizen, recoveryverpleegkundige in HMC

Waar doe ik de opleiding?
UMCU, Utrecht

Hoe lang duurt de opleiding?
1 jaar bij een dienstverband van 32 tot 36 uur 
1 jaar en 3 maanden bij een dienstverband van 24 tot 32 uur
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Waar moet ik aan voldoen? 
• Verpleegkundige niveau 4 of 5 en minimaal één jaar werkervaring als 

gediplomeerd verpleegkundige

Wat ga ik verdienen?
Salaris is gebaseerd eerder gevolgde opleidingen.

In opleiding: afhankelijk van eerder gevolgde opleidingen,  
  minimaal FWG 45
Gediplomeerd: FWG 50

Informatie opvragen bij
Kirsten Dijkhuizen  k.dijkhuizen@haaglandenmc.nl

Website opleidingsinstituut
https://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen/Opleidingen-voor-
zorgprofessionals/Ons-aanbod/Recoveryverpleegkundige

Instroommomenten
2 keer per jaar (april en oktober)
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Spoedeisende Hulp Verpleegkundige

Wat ga ik doen?
Op de SEH heb je te maken met 
patiënten van alle leeftijden 
met de meest uiteenlopende 
problematiek. Je zult mensen 
zien met een snee in de vinger 
en mensen met hartfalen of na 
een groot trauma. Je leert de 
verpleegkundige zorg voor deze 
uiteenlopende groep patiënten te 
plannen, coördineren, uitvoeren en evalueren. De SEH is hectisch, technisch 
en de werkzaamheden zijn heel divers.

Je baan als SEH-verpleegkundige kan je in HMC ook 
combineren met een plek op de intensive care. Tevens is er een 
samenwerkingsverband met GGD Haaglanden Ambulancezorg. 
‘De cultuur op de SEH is vrij open en direct. En dat vind ik erg 
prettig, ondanks dat ik zelf van nature niet zo ben. Door mijn 
jarenlange ervaring ben ik zelf ook wel meer open en meer direct 
geworden. Veel wordt hier gezegd en uitgesproken. Alleen maar om 
beter te worden en elkaar beter ter maken. Daarnaast zijn het ook 
hartstikke leuke en gezellige collega’s. We kunnen we het goed met 
elkaar vinden en we delen veel met elkaar.’

Johan van Nieuwkerk, SEH-verpleegkundige in HMC

Waar doe ik de opleiding?
LUMC, Leiden

Hoe lang duurt de opleiding?
18 maanden
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Waar moet ik aan voldoen? 
• Verpleegkundige niveau 4 of 5
• Minimaal 1 jaar werkervaring

Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 50
Gediplomeerd:  FWG 55

Informatie opvragen bij
Marijn Schepman m.schepman@haaglandenmc.nl 

Website opleidingsinstituut
https://www.opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Verpleegkundige%20
opleidingen/Intensieve%20zorg 

Instroommomenten
Vier keer per jaar (maart, juni, september, december)
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Overige beroepsopleidingen

Anesthesiemedewerker

Wat ga ik doen?
Als anesthesiemedewerker controleer je 
voor de operatie alle benodigde apparatuur 
en assisteer je de anesthesioloog bij het 
geven van anesthesie. Gedurende de 
operatie bewaak je de vitale functies van 
de patiënt en onderhoud je de anesthesie. 
Je volgt het verloop van de operatie, zodat 
je kunt inspringen op eventuele correcties 
in de anesthesie bij complicaties of andere 
onverwachte gebeurtenissen. Na afloop 
van de operatie zorg je voor een correcte 
overdracht van de patiënt aan de Recovery 
of Intensive Care Unit (ICU) en je verzorgt de administratieve afhandeling 
wat betreft de anesthesie.

‘Tijdens de operatie ben ik degene die die zich volledig richt 
op de vitale functies van de patiënt (…). Ik houd alles in de 
gaten en anticipeer op het operatieverloop. Als het nodig is, 
pas ik het anesthesiebeleid aan. Dit koppel ik dan terug aan 
de anesthesioloog. De anesthesioloog is tijdens de operatie 
vaak niet op de operatiekamer aanwezig, maar wel altijd 
eindverantwoordelijk. Na de operatie breng ik de patiënt naar de 
uitslaapkamer op de Verkoeverafdeling waar hij of zij goed kan 
ontwaken.’

Charlotte Buirma, anesthesiemedewerker in HMC
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Waar doe ik de opleiding?
LUMC, Leiden

Hoe lang duurt de opleiding?
3 jaar waarvan 4 maanden beroepsvoorbereidende periode (BVP)

Waar moet ik aan voldoen?
MBO 4 diploma of HAVO diploma met natuurkunde en scheikunde
Verpleegkundige niveau 4 of 5 

Wat ga ik verdienen?
Nieuwe kandidaten ontvangen een leerlingensalaris tot maximaal € 1.727,- 
bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Bij een relevante 
vooropleiding in de zorg is het salaris afhankelijk van de vooropleiding, 
leeftijd en ervaring. 

Gediplomeerd:  FWG 55

Informatie opvragen bij
Ottily van der Gulik  o.van.der.gulik@haaglandenmc.nl  088 979 67 59
Judith van Duijn   judith.van.duijnklinkenberg@haaglandenmc.nl  
  088 979  49 10 

Website opleidingsinstituut
https://opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Medisch%20ondersteunende%20
opleidingen/Anesthesiemedewerker

Instroommomenten
Eén keer per jaar in september (incidenteel start een groep in februari)
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Deskundige infectiepreventie 

Wat ga ik doen?
Je houdt je actief bezig met 
hygiëne en het voorkomen, 
opsporen en bestrijden van 
ziekenhuisinfecties (dit kunnen 
infecties zijn waar patiënten 
mee binnen komen of oplopen 
tijdens hun verblijf), o.a. door 
middel van surveillance. Je bent 
ook een kwaliteitsfunctionaris 
op het gebied van infectiepreventie. Je controleert de naleving van het 
preventiebeleid en geeft scholing, voorlichting en instructies/adviezen, 
zowel gevraagd als ongevraagd.

Waar doe ik de opleiding?
UMCU, Utrecht of UMCG, Groningen

Hoe lang duurt de opleiding?
In Utrecht is de duur van de opleiding 18 maanden en in Groningen is de 
duur van de opleiding 2 jaar.

Waar moet ik aan voldoen?
• HBO opleiding, bij voorkeur met een medische achtergrond

Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 50
Gediplomeerd:  FWG 55

Informatie opvragen bij
Wilma van Erdewijk  w.van.erdewijk@haaglandenmc.nl 088 979 16 12
Gerard Parlevliet  g.parlevliet@haaglandenmc.nl 088 979 82 95 
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Website Opleidingsinstituut 
https://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen/Opleidingen-voor-
zorgprofessionals/Ons-aanbod/Deskundige-infectiepreventie

Instroommomenten
UMCU start één keer per jaar in september. UMCG start ook één keer per 
jaar, in maart.
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Gipsverbandmeester

Wat ga ik doen?
Als gipsverbandmeester kun 
je op grond van je kennis en 
kunde, beslissingen nemen over 
de keuze van materialen en 
(im)mobilisatietechnieken bij 
aandoeningen aan het steun- of 
bewegingsapparaat, in overleg 
met de behandelend specialist. Je 
bent in grote mate zelfstandig en 
medeverantwoordelijk voor het diagnosticeren, interveniëren, prioriteren 
en plannen van de behandeling, ook in acute situaties. Na afronding van de 
opleiding kun je als zelfstandig gipsverbandmeester in een gipskamer aan 
het werk. 

Waar doe ik de opleiding?
Erasmus MC, Rotterdam

Hoe lang duurt de opleiding?
18 maanden

Waar moet ik aan voldoen? 
• Verpleegkundige niveau 5 of fysiotherapeut
• Minimaal 24 uur werkzaam

Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  FWG 50
Gediplomeerd:  FWG 55

Informatie opvragen bij
Maria van den Bree m.van.den.breehofman@haaglandenmc.nl
   088 979 30 39
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Website opleidingsinstituut
https://www.erasmusmc.nl/academie/organisatie/opledingen/verpl-vervolg/
gipsverbandmeester/ 

Instroommomenten
Twee keer per jaar (januari en september)
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Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige, 
MBRT-opleiding

Wat ga ik doen?
Je houdt je bezig met het uitvoeren van 
medische beeldvorming, zoals röntgenfoto’s, 
CT, MRI en mammografie.

Waar doe ik de opleiding?
Hogeschool Inholland, Haarlem

Hoe lang duurt de opleiding?
4 jaar

Instroomeisen 
HAVO of MBO niveau 4. Vereiste is wiskunde 
en natuurkunde op HAVO niveau.
32 uur werkzaam

Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  eerste 3 maanden ‘zakgeld’ daarna leerlingensalaris, 
  niet van toepassing voor interne medewerkers volgens
  Cao Ziekenhuizen  
Gediplomeerd:  FWG 50

(NB: Een gediplomeerd Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige, 
MBRT-opleiding kan ook FWG schaal 55 krijgen wanneer hij of zij ervoor 
kiest om MBB’er acute en complexe zorg te doen. Hiervoor is geen extra 
opleiding of cursus nodig).

Informatie opvragen bij
Judith Dekker j.dekkervan.loenen@haaglandenmc.nl  088 979 46 17
Onna Teeuw o.teeuwde.wit@haaglandenmc.nl   088 979 46 17
Monique Duindam  m.duindam@haaglandenmc.nl   088 979 24 14
Tim Koetsier t.koetsier@haaglandenmc.nl 088 979 24 14
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Website opleidingsinstituut
https://www.inholland.nl/opleidingen/medisch-beeldvormende-en-
radiotherapeutische-technieken-voltijd/

Instroommomenten
Eén keer per jaar (september)
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Operatieassistent

Wat ga ik doen?
Als operatieassistent ben je 
een onmisbare schakel in de 
operatiekamer. Samen met 
de rest van het operatieteam 
zorg je ervoor dat een operatie 
zo goed mogelijk verloopt. Je 
verricht medisch ondersteunende 
werkzaamheden ten behoeve 
van de operateur. Je weet wat de 
behandelingen inhouden en welke complicaties kunnen optreden. Je zet de 
benodigdheden klaar en zorgt tijdens de operatie dat de instrumenten op 
het juiste moment worden aangereikt. Daarnaast begeleid je de patiënt; je 
geeft uitleg en stelt hem of haar gerust.

‘Ik vind het te gek als iets heel erg lastig of stressvol is geweest, we 
zweet op ons voorhoofd hebben, maar we uiteindelijk tegen elkaar 
kunnen zeggen dat het goed is gegaan. Dat je echt een bijdrage 
hebt kunnen leveren in een lastige situatie.’

Caroline Moes, OK-assistent in HMC

Waar doe ik de opleiding?
LUMC, Leiden

Hoe lang duurt de opleiding?
3 jaar waarvan de eerst 4 maanden een beroepsvoorbereidende periode 
(BVP) en daarna de combinatie werken-leren (minimaal 32 uur)
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Waar moet ik aan voldoen? 
• HAVO, MBO niveau 4, liefst met vakken biologie, natuurkunde en 

scheikunde of een afgeronde opleiding tot verpleegkundige niveau 4 of 5

Wat ga ik verdienen?
Nieuwe kandidaten ontvangen een leerlingensalaris tot maximaal € 1.727,- 
bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Bij een relevante 
vooropleiding in de zorg is het salaris afhankelijk van de vooropleiding, 
leeftijd en ervaring. 

Gediplomeerd:  FWG 55
 
Informatie opvragen bij
Xandra Riswick  x.riswickmuller@haaglandenmc.nl  088 979 67 59
Petra de Vreugd  p.de.vreugd@haaglandenmc.nl
Leonie Hendrikse   l.hendrikse@haaglandenmc.nl 

Website opleidingsinstituut
https://opleidingenlumc.nl/pages/EZ/Medisch%20ondersteunende%20
opleidingen/Operatieassistenten

Instroommomenten
Twee keer per jaar in februari en september
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Radiotherapeutisch laborant, duaal, MBRT-opleiding

Wat ga ik doen?
Je houdt je bezig met de 
bestraling van oncologische 
patiënten (van voorbereiding tot 
uitvoering).

Waar doe ik de opleiding?
Hogeschool Inholland, Haarlem

Hoe lang duurt de opleiding?
4 jaar 

Waar moet ik aan voldoen? 
• HAVO/VWO - diploma (voorkeur wiskunde A of B en natuurkunde) of 

MBO-niveau 4 diploma
• 36 uur werkzaam

Wat ga ik verdienen?
In opleiding:  leerlingensalaris conform Cao Ziekenhuizen. Bij een 
  relevante vooropleiding in de zorg is het salaris 
  afhankelijk van de vooropleiding, leeftijd en ervaring.
Gediplomeerd:  FWG 50

Informatie opvragen bij
Petra Bos p.bos@haaglandenmc.nl   088 979 25 37
Lilian Rovers l.rovers@haaglandenmc.nl   088 979 25 37

Website opleidingsinstituut
https://www.inholland.nl/opleidingen/medisch-beeldvormende-en-
radiotherapeutische-technieken/duaal 

Instroommomenten
Eén keer per jaar (september)
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Radiotherapeutisch laborant, Inservice

Wat ga ik doen?
Je houdt je bezig met de 
bestraling van oncologische 
patiënten (van voorbereiding tot 
uitvoering).

Waar doe ik de opleiding?
EMC Zorgacademie, Rotterdam

Hoe lang duurt de opleiding?
3 jaar 

Instroomeisen 
HAVO/VWO-diploma (voorkeur wiskunde A of B en natuurkunde) of 
MBO-niveau 4 diploma
36 uur werkzaam

Wat ga ik verdienen?
In opleiding: leerlingensalaris conform Cao Ziekenhuizen. 
  Bij een relevante vooropleiding in de zorg is het salaris 
  afhankelijk van de vooropleiding, leeftijd en ervaring.
Gediplomeerd: FWG 50

Informatie opvragen bij
Petra Bos p.bos@haaglandenmc.nl   088 979 25 37
Lilian Rovers l.rovers@haaglandenmc.nl   088 979 25 37

Website opleidingsinstituut
https://www.erasmusmc.nl/academie/organisatie/opleidingen/medisch-
ondersteunend/rtl/ 

Instroommomenten
Eén keer per jaar (september)
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088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA  Leidschendam
Postbus 432
2501 CK  Den Haag

 
HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX  Den Haag
Postbus 432
2501 CK  Den Haag

 
HMC Westeinde
Lijnbaan 32
2512 VA  Den Haag
Postbus 432
2501 CK  Den Haag
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