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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



Welkom in het  
Franciscus  
Gasthuis & Vlietland

 BEREIKBAARHEID
Gasthuis: Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam
Vlietland: Vlietlandplein 2, 3118 JH Schiedam 
De locaties zijn goed bereikbaar met de auto en 
het openbaar vervoer, daarnaast zijn er voldoende 
parkeermogelijkheden beschikbaar.
Gasthuis: parkeergarage + buitenparkeerterrein. 
Vlietland: parkeerterreinen. Er rijden gratis 
pendelbusjes tussen de parkeerterreinen en de 
hoofdingang. Collega’s parkeren voor € 1,- per dag, 
maar de tram en metro stoppen ook voor de deur.
Op beide locaties zijn er overdekte fietsenstallingen.

 TEAMLEIDERS

4 afdelingsmanagers 

SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN
- Piketkamer voor de diensten
- Diverse scholingen, symposia en klinische lessen
-  Meerkeuzesysteem: sporten met korting bij diverse 

sportscholen, koop een nieuwe fiets of kiezen voor 
extra vakantiedagen

- Gratis bootcamp en yogalessen
- Kinderopvang op locatie Gasthuis
- Massagestoel

  We hebben een gezamenlijke koffiekamer en er 
is soep van de dag. Collega’s kunnen deelnemen 
aan diverse werkgroepen op thema’s als kwaliteit, 
locatievernieuwing OK-complex Gasthuis etc. 

Jouw buddy is:  

Functie van je buddy is: 

Werkt al ….. jaren in het Franciscus Gasthuis & Vlietland

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 
Franciscus Gasthuis en Vlietland is een topklinisch perifeer 
opleidingsziekenhuis. Het ziekenhuis staat voor topzorg, 
dicht bij huis. Het is ontstaan uit het Sint Franciscus Gasthuis 
en Vlietland Ziekenhuis, waardoor we met ruim 4600 mede-
werkers en 250 artsen graag voor onze patiënten klaarstaan. 
Het bestaat uit twee ziekenhuislocaties en vier polikliniek-
locaties. Op beide hoofdlocaties is een OK-complex.
Een ziekenhuis met voor ieder wat wils. Van minder complex 
naar hoog complex; van reguliere planbare zorg naar acuut 
handelen. Er heerst een warm saamhorigheidsgevoel en 
dit komt de samenwerking tussen alle disciplines ten goed. 
Operatie-assistenten, anesthesiemedewerkers en verkoever-
personeel hebben een grote zelfstandigheid en vrijheid in het 
uitvoeren van hun professionaliteit.

KERNWAARDEN
 Betrouwbaar    Bekwaam

 Verbindend    Inspirerend 

HET OK-COMPLEX
Gasthuis: 10 OK’s
Op de eerste verdieping bevindt zich de receptie van de OK.
Vlietland: 9 OK’s
Derde verdieping, OK’s met ramen én uitzicht

SPECIFIEKE TECHNIEKEN 
Da Vinci Robot, bariatrie, innovatieve vaatchirurgie (hybride 
OK). Anesthesie gespecialiseerd tot sedationist. 

SPECIALISMEN
Gasthuis: complexere 

en acute zorg 
Vlietland: electieve zorg

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


