
Introductiefolder
Spijkenisse Medisch Centrum

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  
Spijkenisse  
Medisch Centrum

 BEREIKBAARHEID
Adres: Ruwaard van Puttenweg 500  te Spijkenisse
Medewerkers kunnen gratis parkeren.
Het ziekenhuis ligt tegenover het Metrostation 
Spijkenisse Centrum. 

 TEAMLEIDERS

1 afdelingshoofd

1 coördinator

1 Eerst Verantwoordelijke anesthesie

SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN
Gratis parkeren, scholing waar gewenst.

Jouw buddy is:  

Functie van je buddy is: 

Werkt al ….. jaren in het Spijkenisse 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 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)

Spijkenisse Medisch Centrum richt zich op medisch 
specialistische basiszorg. Het uitgangspunt van de 
organisatie is altijd: de zorg dichtbij als het kan, de zorg 
verder weg als het nodig is. Deze zorg leveren wij door 
middel van vaardige, enthousiaste, goed opgeleide 
medewerkers en medisch specialisten in een veilige en 
gastvrije omgeving en in nauwe samenwerking met de 
coöperatieziekenhuizen. Mede door de kleinschaligheid 
en het regionale karakter van de organisatie kunnen 
onze medewerkers echt het verschil maken voor onze 
patiënten.

Het OK-complex heeft 5 operatiekamers die dagelijks 
allemaal gebruikt worden 

LIGGING OK
1e etage

  Gezamenlijke koffiekamer waar alle disciplines door 
elkaar zitten. Zeer gemoedelijke en informele sfeer.

 OVER HET ZIEKENHUIS 

GERICHT OP
ASA 1 en 2 patiënten BUDDY

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


