
Introductiefolder
Ikazia Ziekenhuis

OKRegionaal Regionaal 
uitwisselenuitwisselen

Samen 
totaal OKHet project Regionaal Uitwisselen 

is onderdeel van het 
programma Samen Totaal OK

De deelnemende ziekenhuizen zijn:

Dát is de OK-medewerker 
van de toekomst

Samen groeien,  
nieuwe routes ontdekken,  

leren van en met elkaar:

OKRegionaal Regionaal 
uitwisselenuitwisselen



Welkom in het  
Ikazia Ziekenhuis!

 BEREIKBAARHEID
Het ziekenhuis is goed bereikbaar met de auto maar 
ook met het OV. Het ziekenhuis staat in Rotterdam 
Zuid, recht tegenover het winkelcentrum Zuidplein. 
Er zit een q-park parkeergarage aan het ziekenhuis. 
De parkeerkosten zijn voor personeel 3 euro per 
dag. Er is een personeelspas nodig om binnendoor 
het ziekenhuis te komen. Er is ook een bewaakt 
fietsenhok waar een personeelspas voor nodig is. 

 TEAMLEIDERS

1 teamleider chirurgie

1 teamleider projecten

1 hoofd-OK

DIENSTENPATROON

1 = 07.30-16.30 uur - dagdienst

2+ = 08.30-17.30 uur - aflosdienst

2++ = 08.30-17.30 uur – bereikbaar 2e team

4 = 12.00-20.30 uur – bereikbaar 1e team

5 = 08.00-08.00 uur - 24 uur weekenddienst

Jouw buddy is:  

Functie van je buddy is: 

Werkt al ….. jaren in het Ikazia Ziekenhuis

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. 
- Introductie gesprek na de 1e dag
- Tussenevaluatie na 1 week
- Eindevaluatie aan het einde van de uitwisseling

Je ontvangt: 
 het inwerkprogramma
  een pasje op de eerste dag, deze kun je  
afhalen bij het FSB op verdieping 0

  na het pasje krijg je een kleedkamerkluisje 
  klompen die kun je halen uit de kast op  
de 5e verdieping

(Vink af wat je hebt ontvangen)

Het is Ikazia is een perifeer ziekenhuis.
Vanuit de protestants christelijke identiteit van  
Ikazia zijn 4 kernwaarden geformuleerd:

    Oprechte interesse  
zorg met aandacht, betrokken en gastvrij;

     Onderling verbonden 
open, vriendelijk en liefdevol samenwerken;

    Betrouwbaar  
hoge kwaliteit, veiligheid en financieel solide;

    Professioneel 
deskundig, initiatiefrijk en resultaatgericht. 

Het OK complex heeft 6 operatiekamers die dagelijks 
allemaal gebruikt worden 

LIGGING OK
Op de 4e etage zit een luikje van de OK balie waar een 
gastenpas te verkrijgen is. Hier is ook de ingang voor 
patienten die gebracht worden vanaf de afdelingen. 
Op de 5e verdieping is de ingang voor het … 

  Het OK-complex heeft een gezamenlijke koffiekamer. 

 OVER HET ZIEKENHUIS 

SPECIALISMEN
Algemene-, vaat-, long-, trauma-,  

plastische-, kaak-, oog chirurgie •  
orthopedie • KNO • gynaecologie • urologie 

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


