
Introductiefolder
Erasmus MC - Centrumlocatie

Het project Regionaal Uitwisselen 
is onderdeel van het 

programma Samen Totaal OK

De deelnemende ziekenhuizen zijn:

Samen 
totaal OK

Dát is de OK-medewerker 
van de toekomst

Samen groeien,  
nieuwe routes ontdekken,  

leren van en met elkaar:

OKRegionaal Regionaal 
uitwisselenuitwisselen

OKRegionaal Regionaal 
uitwisselenuitwisselen



Welkom in het 
OK Erasmus MC 
centrumlocatie 

BEREIKBAARHEID
Adres parkeergarage Westzeedijk  
(voor navigatiesysteem en routeplanner):
Westzeedijk 361, 3015 AA Rotterdam 
Adres parkeergarage Wytemaweg  
(voor navigatiesysteem en routeplanner):
Wytemaweg 12, 3015 CN Rotterdam
Parkeerkosten: 
Eerste uur € 2,70. Na eerste uur € 1,30 per  
30 minuten. Maximaal dagtarief (24 uur) € 25.

HET WERKEN OP DE OK
Vooruit denken, interesse in techniek, samenwerken en 
het beste uit jezelf halen. Als OK medewerker heb je een 
cruciale rol in een omgeving die veel van je vraagt én je veel 
te bieden heeft:  de meest complexe ingrepen, professionele 
én fijne collega’s en een splinternieuw OK-complex.
Vraag aan een OK medewerker in het Erasmus MC wat het 
werk interessant maakt en de woorden ’een veelvoud aan 
specialismen, teamtrots en afwisseling’ worden genoemd. 
Geen loze kreten want het motto geen woorden maar daden 
past goed bij ons. We zien het terug in weinig hiërarchie 
in samenwerking, de veelvoud aan bijzondere ingrepen 
zoals orgaantransplantaties, grote trauma’s, oncologische 
chirurgie en cardio-thoracale ingrepen bij kinderen.
Op de OK van Erasmus MC is geen dag hetzelfde. Hier kom 
je ingrepen tegen die je in weinig andere ziekenhuizen ziet. 
Weliswaar ben je soms bij minder operaties dan in een 
perifeer ziekenhuis, maar de operaties zijn meestal diverser, 
complexer en uitdagender. Topzorg voor de patiënt gaat hier 
voor alles.

 TEAMLEIDERS
Een groep van 9 Teammanagers is integraal verantwoordelijk 
voor de aansturing van OK SKZ en Centrumlocatie, CSA, 
Logistiek en opleiding. Hierbinnen heeft eenieder zijn of haar 
aandachtsgebied(en).

SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN
Piketkamers, scholing/symposia onder werktijd, AH to go 
op OK, massages onder werktijd. Daarnaast bijzondere 
voordelen voor onze medewerkers zoals een fysiotherapeut 
en een fietsenmaker van de zaak. Er is ook een sportclub 
waar je na werktijd aan je conditie kan werken.

Jouw buddy is:  

Functie van je buddy is: 

Werkt al ….. jaren in het Erasmus Medisch Centrum

Tijdens de uitwisseling voer je onderstaande 
gesprekken met jouw buddy. Het doel van deze 
gesprekken is dat we op de hoogte zijn van elkaars 
ervaringen tijdens de uitwisseling en daar ook van leren. 
- Introductiegesprek na de 1e dag
- Tussenevaluatie na 1 week
- Eindevaluatie aan het einde van de uitwisseling

Je ontvangt: 
 het inwerkprogramma
  een personeelspas zal beschikbaar worden gesteld 
vanuit de OK , afhankelijk van de duur van de stage 
ontvangt de medewerker een eigen pas.

  na het pasje krijg je een kleedkamerkluisje 
  klompen zijn beschikbaar op de OK laag 6

(Vink af wat je hebt ontvangen)

Het Erasmus MC is een academisch ziekenhuis. 
De complexiteit is gericht op tertiaire zorg.

KERNWAARDEN
  Verantwoordelijk     Verbindend     Ondernemend

MISSIE
Het EMC staat voor een gezonde bevolking en  
excellente zorg door onderzoek en onderwijs.

VISIE
Het EMC is erkend leidend in innovaties voor  
gezondheid en zorg.

HET OK-COMPLEX
Bestaat uit 22 OK’s, 2 IK’s (interventiecardiologie),  
2 EFO’s (elektrofysiologie) allen op laag 6 en 2 OK’s  
op de dagbehandeling (laag 4).

SPECIFIEKE TECHNIEKEN, ROBOT, BARIATRIE 
Robotchirurgie, Transplantatiechirurgie, IORT, Hipec en Ovipec

LIGGING OK
Het OK-complex is verdeeld over de 4e (dagbehandeling) en 
6e etage. 

  Op de OK bevinden zich meerdere koffiekamers, waarvan 
er 1 is uitgerust met een AH to go. 

DIENSTENPATROON
24/7 aanwezigheidsdiensten + bereikbare diensten

SPECIALISMEN
Vaat, Heelkunde, Radiotherapie, Trauma, 

Orthopedie, Urologie, Gynaecologie, 
Oogheelkunde, KNO, Kaak, Plastisch, 

Derma, MDL, Radiologie, Long,  
Cardiologie, Pijngeneeskunde, 

Neurochirurgie cardio-Thoracale- 
chirurgie  en cardiologie (Ik &EFO)

BUDDY
Om jou wegwijs te maken in ons ziekenhuis 
koppelen we je aan een buddy. 


