
Introductiefolder
Van Weel-Bethesda 

ziekenhuis

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  
Van Weel-Bethesda 
ziekenhuis

 BEREIKBAARHEID
Adres: Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland
Bereikbaar met openbaar vervoer
Parkeren op parkeerterrein (gratis) op enkele minuten 
lopen in de wijk in blauwe zone. 

 TEAMLEIDERS

1 afdelingshoofd

DIENSTENPATROON
Ongeveer 5 in de maand (inclusief weekenden).

SPECIFIEKE TECHNIEKEN, ROBOT, BARIATRIE 
Orthopedie (DAA)

SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN
Tijdens de bereikbare fase van de dienst maak je gebruik 
van de piketkamers die dicht bij het ziekenhuis staan.

  Er heerst een gemoedelijke sfeer, ons-kent-ons. We 
gaan samen voor hoge kwaliteit van zorg en kennen 
een grote loyaliteit. Er is grote betrokkenheid van de 
manager, deze is laagdrempelig te benaderen. We 
hebben een gezamenlijke koffiekamer.

Jouw buddy is:  

Functie van je buddy is: 

Werkt al ….. jaren in het Van Weel-Bethesda 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)

Het ziekenhuis biedt hoogstaande medisch 
specialistische basiszorg. Voor complexe en 
topspecialistische zorg werken we samen met het 
Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis binnen 
de coöperatie Zorg op Zuid.
Onze missie is om betrokken zorg te bieden met een 
persoonlijke benadering van de patiënt en respect 
voor onze naasten. Dit is voor ons net zo belangrijk 
als technologische hoogwaardige medische zorg. 
Het ziekenhuis heeft een herkenbare protestants-
christelijke identiteit.

KERNWAARDEN
  deskundigheid      gastvrijheid   

  compassie      vertrouwen 

Het OK-complex heeft 4 operatiekamers die dagelijks 
allemaal gebruikt worden 

LIGGING OK
2e etage

 OVER HET ZIEKENHUIS 

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

SPECIALISMEN
Orthopedie, gynaecologie, urologie, KNO, 
plastisch, algemene chirurgie, trauma, 

oogheelkunde


