SEH
Havenziekenhuis

Van Weel Bethesda

Spijkenisse MC

IJsselland Ziekenhuis

Aantal eerste hulp kamers

5 kamers, 6 bedden

15 behandel plaatsen

12 behandelplaatsen 4
harthulp bedden

9

Poortspecialismen

Alle, behalve
kindergeneeskunde en
verloskunde

Alle behalve
gynaecologie en
oogheelkunde

Alle behalve gynaecologie

Alle

Aantal patiënten op jaarbasis

8.500

13.000

9.000

24.000

Aanwezigheid van observatorium en/of
huisartsenpost

-

beide

beide

huisartsenpost

Aanwezigheid van hybridekamer

nee

nee

-

nee

Aantal medewerkers en fte werkzaam
binnen het team

12 medewerkers over 8.5
fte

45 medewerkers over
ruim 19 Fte

16 medewerkers over 13 fte

30 fte, rond 50 medewerkers

Functies / specialisaties binnen het team

SEH verpleegkundigen,
verpleegkundigen met BIAZ
aantekening

SEH / CCU/ OU / leerling
SEH/ leerling CCU

IC en SEH vpk, basis vpk.

baliemedewerkers/
kinderzorgcoördinatoren/
verpleegkundig specialist

"Ons team kenmerkt zich door..."

kleinschaligheid, betrokken
en betrouwbaar

Klaar
staan
elkaar/warmte/
werkers/ veel lol

Kleinschalig, flexibiliteit en
collegialiteit, klaar staan voor
elkaar en de organisatie

Flexibiliteit en hecht team

Na welke (inwerk)periode zal de nieuwe
medewerker onregelmatigheidsdiensten
kunnen draaien?

14 dagen, nachtdiensten
worden door afdeling
IC/CCU ingevuld

4-6 weken

4-6 weken

3 weken

voor
harde

IC
Erasmus MC

Havenziekenhuis

IJsselland

Van Weel Bethesda

Aantal IC-bedden

36 ic bedden volwassenen

gecombineerde IC/CCU
met 8 bedden

nu nog 6 wordt binnen een half
jaar uitgebreid

8

Level IC-zorg

Level 3

level 1

Aantal beademingen op
jaarbasis

7700 beademingsdagen

352 beademingsdagen

Aantal dialyses op
jaarbasis?

1400 dialysedagen

geen CVVH

Aantal medewerkers en fte
werkzaam binnen het team

160 (senior) IC-verpleegkundigen (bijna 135
fte). Het totale team is bijna 260
medewerkers (bijna 200 fte) verdeeld over
verschillende locaties.

28 medewerkers, 19 fte

nu ongeveer 22 wordt
binnenkort uitgebreid naar
ongeveer 28 fte.

45 medewerkers over 25 Fte

Functies / specialisaties
binnen het team

Teamleiders, IC-verpleegkundigen, (senior)
IC- verpleegkundigen (in opleiding),
praktijkbegeleider, intensivisten, fellows,
arts- en afdelingsassistenten, secretaresses,
data-manager, wetenschappelijk
onderzoekers, apotheker, ethicus, research
verpleegkundigen.

IC/CCU
verpleegkundigen,
afdelingsassistent,
secretaresse

geen nurse practioners wel
collega's die gecertificeerd zijn
voor het geven van Advanced life
support en Basic life support
trainingen, collega's met
aandachtsgebieden bv voor cvvh,
voeding enz.

IC / CCU / HC / MC

"Ons team kenmerkt zich
door..."

Zie www.werkenopdeicvanerasmusmc.nl

betrokken en intiem

grote collegialiteit

Collegialiteit/ openheid/ veiligheid /
flexibiliteit / harde werkers

Na hoelang kan
meegedraaid worden met
onregelmatigheidsdiensten?

2 maanden, er zijn altijd voldoende ervaren
IC-verpleegkundigen aanwezig.

14 dagen

afhankelijk van ervaring op ic
gebied en bekendheid met de
apparatuur

6 weken

Level 1

14

OK
IJsselland Ziekenhuis

Erasmus MC - Sophia

Erasmus MC

Havenziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis

Van Weel Bethesda

Aantal operatiekamers

7

9 operatiekamers en 1
interventiekamer

16

3

12

4

Soort operaties

Van klein tot grote
operaties

Bijna alle
kinderspecialistische
behandelingen, ook
sectio’s. De ingrepen
variëren van
adenotomie tot
schedel-reconstructie,
van endoscopische
chirurgie tot
traumaopvang

Alle, met uitzondering
van hart en long OK's.
Veel neuro, vaat,
transplantatie,
complexe heelkunde,
PLC en ORT chirurgie.
De Anesthesie is ook
veel buiten het OK
complex aan de slag op
de MDL, psychiatrie en
Röntgen

Algemeen ziekenhuis,
bijna alle ingrepen,
behalve
keizersnede/hart/long
OK's/vaat OK's en
hersenchirurgie

Veel complexe
chirurgie

Gynaecologie: TLH/lap.
Sacrocolpopexie,
algemene gynaecologie

Specialismen die
gebruik maken van de
OK

Alles behalve
Cardiochirurgie

KNO, Urologie,
Oogheelkunde,
Kinderheelkunde,
Plastische- en
reconstructieve
chirurgie, Orthopedie,
Neurochirurgie,
Kaakchirurgie,
Thoraxchirurgie,
Obstetrie, Gastroenterologie,
Cardiologie,
Pulmonologie en
Oncologie

Alles behalve Hart- en
Longchirurgie

Chir/Orthopedie/KNO/
Urologie/Neurochirurgie/Plastisch/
Gynaecologie/Kaak/
Dermatologie

Alles behalve
Cardiochirurgie

Gynaecologie,
Orthopedie,
Oogheelkunde,
Plastische Chirurgie,
KNO en Urologie

Met welke software
wordt gewerkt?

Chipsoft

PDMS, ZIS, Elpado, TDOC en vanaf medio
2017 Chipsoft HIX

PDMS, ELPADO, ZIS

Xcare OK/ Deio PDMS/
new compliance/
clinacal assistent

Chipsoft, Metavision,
Endobase Olympus

MRS/Pharos, PDMS en
vanaf 2017 word er
gestart met Chipsoft

Aantal medewerkers
en fte in team

74 medewerkers 67 FTE

80 medewerkers , 57
FTE

160 medewerkers en
125 FTE

Formatie 34,75 fte/ 38
medewerkers

150 fte

Functies /
specialisaties binnen
team

PACU verpl,
anesthesiemedewerkers, sedationisten,
operatie assistenten,
specialisme oudsten,
leerlingen, secretariaat,
afdelingsassistenten en
leiding OK

Operatieassistent,
anesthesiemedewerker, recoverymedewerker, OK ondersteunende diensten,
management

De AM'ers
vertegenwoordigen alle
mogelijke specialisaties
en subgroepen. De
chirurgie is opgesplitst
in 3 afdelingen (Noord,
Midden en Zuid).
Noord: Heelkunde,
Oogheelkunde,
Vaatchirurgie,
transplantatie. Midden:
Orthopedie,
Traumachirurgie,
Plastische en Kaak.
Zuid: Neurochirurgie,
Urologie, Gynaecologie,
KNO

Operatieassistenten/
anesthesiemedewerkers/ recovery- holding
medewerkers/
algemeen
medewerker/
secretaresse/ hoofd OK
en Programma
coördinator

operatieassistenten,
anesthesiemedewerkers, recovery
verpleegkundigen,
diverse andere functies
binnen de OK

CSA medewerkers,
anesthesiemedewerkers, operatie
assistenten, verkoever
verpleegkundige,
logistiekmedewerkers
en ondersteunend
personeel

"Ons team kenmerkt
zich door..."

Vakkundig en sociaal

Zeer veel commitment
aan de zorg voor het
kind

Hoge mate van
zelfstandigheid
gecombineerd met
specifieke expertise
rondom specialistische
operatieve zorg

Betrokken/
betrouwbaar/toegankel
ijk en samen

Betrokkenheid,
deskundigheid,
kwaliteit en veiligheid,
goede sfeer

Kleinschalig team, wat
goed op elkaar is
ingespeeld. Er zijn korte
lijnen naar de
specialisten en het
management

Na hoelang kan
meegedraaid worden
met onregelmatigheidsdiensten?

3 maanden

5-6 maanden

3 maanden minimaal
afhankelijk van ervaring

1 a 2 maanden

Is afhankelijk van
discipline, werkervaring
en opleiding

Afhankelijk van
ervaring medewerker.
Gemiddeld genomen
na 2 werkweken

