
Introductiefolder
Het Oogziekenhuis Rotterdam

Het project Regionaal Uitwisselen 
is onderdeel van het 

programma Samen Totaal OK

De deelnemende ziekenhuizen zijn:

Samen 
totaal OK

OKRegionaal Regionaal 
uitwisselenuitwisselen

Dát is de OK-medewerker 
van de toekomst

Samen groeien,  
nieuwe routes ontdekken,  

leren van en met elkaar:

OKRegionaal Regionaal 
uitwisselenuitwisselen



Welkom in  
Het Oogziekenhuis 
Rotterdam                                                                                       

 BEREIKBAARHEID
Adres: Schiedamse Vest 180, 3011 BH Rotterdam
Het ziekenhuis ligt in het centrum van Rotterdam 
en op loopafstand van metrostation Leuvehaven. 
Ook de parkeergarage Westblaak bevindt zich op 
loopafstand. 

OK-MANAGER

DIENSTENPATROON
Dagdienst tot 17:00 uur, bereikbaarheid tot 23:30 uur, 
dienstbelasting is erg laag, planbare zorg.

SPECIFIEKE TECHNIEKEN, ROBOT, BARIATRIE
De nieuwste oogheelkunde technieken, waaronder 
robotchirurgie worden geïmplementeerd en toegepast.

LIGGING OK
2e etage

  Er heerst een goede informele sfeer. We hebben 
een gezamenlijke koffiekamer. We kennen elkaar en 
zorgen voor elkaar. 

Jouw buddy is:  

Functie van je buddy is: 

Werkt al ….. jaren in Het Oogziekenhuis Rotterdam

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 Oogziekenhuis Rotterdam is een categoraal 
ziekenhuis. De historie van Het Oogziekenhuis 
wordt gekenmerkt door anderhalve eeuw ambitie, 
ondernemerschap en innovatieve oogheelkundige 
zorg. Wij willen aantoonbaar de beste oogzorg leveren 
omdat we het zicht van iedereen, jong en oud, willen 
verbeteren. We doen dit door de combinatie van 
patiëntenzorg, (inter)nationaal onderzoek en opleiden.

 Betrokken  

 Toonaangevend 

 Rotterdams

 Klein en overzichtelijk

 Gemoedelijk  

 Laagdrempelig

Het OK complex heeft 4 operatiekamers die dagelijks 
allemaal gebruikt worden 

 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. 


