
Introductiefolder
Maasstad Ziekenhuis

Het 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

Samen 
totaal OK

OKRegionaal Regionaal 
uitwisselenuitwisselen



Welkom in  
het Maasstad 
Ziekenhuis!

 BEREIKBAARHEID
Adres: Maasstadweg  21, 3079 DZ   Rotterdam 
Wanneer je met het openbaar vervoer komt, moet je 
rekenen op ongeveer tien minuten loopafstand.
Wanneer je met de auto komt kun je de auto kwijt in 
een parkeergarage, deze is helaas niet gratis (Q-park).

 TEAMLEIDERS

Chirurgie: Merel London en Kim Lekkerkerker              
Anesthesie: Anouk Nuesink
Holding/Verkoeverkamer: Twan Verhoeven

DIENSTENPATROON
Anesthesie/Chirurgie

A dienst 7:45-17:15 uur.
D dienst 9:15-18:45 uur.
D+ dienst 9:15-18:45 uur + achterwacht tot volgende 
ochtend 7:45 uur (30 min. aanrijtijd).
C dienst 15:00-24:00 uur + bereikbaar tot volgende 
ochtend 7:45 uur (25 min. aanrijtijd).

F1 7:45-19:45 uur.
F2 19:45- 7:45 uur.
F3 7:45-19:45 uur achterwacht F1 (30 min. aanrijtijd)
F4 19:45- 7:45 uur achterwacht F2 (30 min. aanrijtijd)

Holding/ Recovery

A dienst 7:30 -17:00 uur.
B dienst 08:30 - 18:00 uur.
K dienst 9:30-19:00 uur.
L dienst 13:30- 22:30 uur.

Weekend oproepbaar 1 uur aanrijtijd van 8:00-22-30 uur.

Jouw buddy is:  

Functie van je buddy is: 

Werkt al ….. jaren in het Maasstad 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. 
- Introductiegesprek 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)

 OVER HET ZIEKENHUIS 

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie 
Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met 
het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en 
het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Zieken- 
huis is tevens onderdeel van de Santeon groep, een 
landelijke samenwerking van zeven topklinische zieken-
huizen die het doel hebben de zorg steeds beter te maken.

  Betrouwbaar      Deskundig    Gastgericht

 Verbindend    Ambitieus

Het Maasstad Ziekenhuis heeft 10 OK’s op het OK complex. 
1 OK op het brandwondencentrum.
1 OK en 2 behandelkamers op afdeling Dagbehandeling.

SPECIFIEKE TECHNIEKEN, ROBOT, BARIATRIE 
Het Maastad Ziekenhuis heeft zowel Bariatrische chirurgie 
als Robot chirurgie in huis. In Maastad Ziekenhuis is 
Prostaatcentrum (Anser) van de regio gevestigd.

LIGGING OK
De operatiekamer ligt op de 2e etage bouwdeel F/G groen.

  Open sfeer, gewend aan wisselend personeel i.v.m. de 
grote hoeveelheid detacheerders die dagelijks aanwezig 
zijn. De operatiekamer heeft een grote gezamenlijke 
koffiekamer waar iedere discipline zit.

SPECIALISMEN
Algemene heelkunde met robot 

chirurgie (buismaag/whipple), Long- en 
Vaatchirurgie (Angiosuite), Traumatologie, 

Urologie met Robot chirurgie 
(Prostatectomie), Gynaecologie met  
robot chirurgie, KNO, Neurochirurgie 

(Cervicaal/ Lumbaal). Orthopedie, 
Plastische chirurgie, Brandwonden- en 
Chronische pijn met neuromodulatie.

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

SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN
Er is een piketkamer beschikbaar voor de diensten. 
Deze heeft een eigen douche en toilet op de kamer. 
Ontwikkeling gebeurt via e-learning/ bij- en nascholing 
of congresbezoek. Het Maasstad Ziekenhuis 
beschikt over een kinderopvang, KDV Maaskids op de 
Zorgboulevard bij het Maasstad Ziekenhuis. Hier kunnen 
kindjes terecht van 0-4 jaar.


