
 
 
 
Inleiding 
 
Met deze folder informeren we je graag over het opleidingstraject tot anesthesiemedewerker in dienst 
van het Bravis ziekenhuis. Deze opleiding wordt verzorgd in samenwerking met het Erasmus MC 
Zorgacademie te Rotterdam. 
 
Als anesthesiemedewerker zorg je er, samen met de anesthesist, voor dat dit zo goed mogelijk 
verloopt. Je hebt de zorg voor de patiënt vanaf het moment dat deze onder lokale of gehele 
anesthesie wordt gebracht tot en met het ontwaken in de uitslaapkamer. Tijdens de operatie bewaak 
je de patiënt zorgvuldig en in overleg met de anesthesist zorg je ervoor dat de patiënt geen hinder 
ondervindt van de operatie of ingreep. Tijdens je werk maak je gebruik van apparatuur, observeer je 
voortdurend de reacties van de patiënt en voer je diverse controles uit. Naast een gedegen kennis van 
de technische aspecten van het vak is de omgang met de patiënt een belangrijk onderdeel van het 
werk. Opereren is ook teamwork. Als anesthesiemedewerker ben je lid van het chirurgisch en 
anesthesiologisch team. Een goede samenwerking met alle leden van dit team is van essentieel 
belang voor het succesvol uitvoeren van operaties. 
 

In deze folder lees je meer over de inhoud en de opbouw van de opleiding. Ook tref je er informatie 
aan over de toelatingseisen, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure. 
 

De opleiding 
Bij deze opleiding wordt het verwerven van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van 
ervaring in de praktijk. In het eerste half jaar van de opleiding wordt de theoretische basis gelegd. De 
kennisbasis komt in de het vervolg van de opleiding steeds terug en wordt gekoppeld aan de 
werkzaamheden die je in de praktijk uitvoert. Het belangrijkste aspect van het werk is de 
verantwoordelijkheid voor veiligheid van de patiënt. Eerst leer je de werking van de apparatuur in een 
skillslab. Zodra je in de praktijk komt kan je de apparatuur bedrijfsklaar maken zodat deze feilloos 
werkt. Vaak wordt er een vergelijking gemaakt met de luchtvaart als het gaat om de zorgvuldigheid 
waarmee dit moet gebeuren. Ook daar hangt een mensenleven af van de goede werking van het 
checken van de feiten en het testen van de techniek. Je informeert en begeleidt de patiënt en 
assisteert de anesthesist bij het toedienen van de anesthesie. Zowel plaatselijk anesthesie als bij een 
volledige narcose. Tijdens de operatie ga je, eerst onder begeleiding en later zelfstandig, de toestand 
van de patiënt tijdens de operatie bewaken. In samenspraak met de anesthesist leer je hoe de 
anesthesie op het juiste niveau blijft. Onder invloed van de operatie of ingreep kan er van alles 
veranderen met de bloeddruk en de ademhaling. Je leert de afwijkingen herkennen door observatie 
van de patiënt en het interpreteren van de gegevens van meetapparatuur. Je leert te onderscheiden 
wat je zelf kan en moet doen en wanneer je hulp moet vragen. Je leert dit eerst bij patiënten die, naast 
de ingreep waarvoor zij komen, gezond zijn. Later in de opleiding leer je rekening te houden met 
meerdere gezondheidsproblemen die van invloed kunnen zijn op de anesthesie, ook bij zeer grote 
operaties. 
 
Toelatingseisen en competenties 
Om tot de opleiding toegelaten te worden voldoe je in ieder geval aan de volgende eisen: 

 je bent in het bezit van een HAVO- of VWO diploma met het profiel natuur en gezondheid;  

 of een MBO-4 diploma waaruit affiniteit met de gezondheidszorg blijkt; 

 je kunt goed in teamverband werken;  

 je bent stressbestendig en flexibel; 

 je kunt zelfstandig kunnen werken; 

 je kunt verantwoordelijkheid dragen en creatief problemen oplossen; 

 en je bent bereid om 36 uur per week te werken. 
 
Opbouw van de opleiding in het Bravis ziekenhuis 
Je wordt gedurende 3 jaar opgeleid tot anesthesiemedewerker. De opleiding start 2 keer per jaar in 
maart en september. Het theoretische gedeelte van de opleiding volg je aan de Erasmus MC 



Zorgacademie te Rotterdam. Nadat je de 1
e
 fase van 6 maanden hebt afgesloten, start je naast het 

theoretisch onderwijs met het werken in de praktijk. Je bent als leerling anesthesiemedewerker beide 
locaties werkzaam. Hierdoor kunnen we je een uitdagende en afwisselende leeromgeving aanbieden 
die het mogelijk maakt om je vak in de volle breedte uit te oefenen. 
 
Begeleiding 
Binnen het Bravis ziekenhuis streven we naar een prettig leer- en werkklimaat. We bieden je 
voldoende gelegenheid om te leren en je te ontwikkelen. Gedurende de gehele opleiding krijg je 
ondersteuning bij het leren en het werken vanuit Erasmus MC Zorgacademie en vanuit het Bravis 
ziekenhuis. Op de operatieafdeling van het ziekenhuis word je begeleid door werkbegeleiders 
(gediplomeerd anesthesiemedewerkers) en praktijkcoaches. De werkbegeleiders helpen je op weg in 
het dagelijkse werk- leerproces. De praktijkcoach begeleidt en bewaakt het totale leerproces. 
 

Overeenkomst 
 
Externe kandidaten starten met de 1

ste
 theoretische fase op basis van een leerovereenkomst. Na een 

positief afronden van de 1
ste

 theoretische fase volgt een dienstverband op basis van een 
leerarbeidsovereenkomst. De leerarbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de 
opleiding met een uiterste datum. Na diplomering beëindigt de leerarbeidsovereenkomst van 
rechtswege met de intentie vervolgens een arbeidsovereenkomst af te sluiten. 
 
Werktijden 
In de eerste periode ben je voornamelijk werkzaam in de dagdiensten. Naarmate de opleiding vordert 
en de mate van zelfstandigheid toeneemt, zal je uiteindelijk ook bereikbaarheidsdiensten en 
onregelmatige diensten (dag-, late- en nacht dienst) gaan werken.  
 
Salaris  
In de 1

ste
 theoretische fase op basis van een leerovereenkomst geldt een zakgeldvergoeding die gelijk 

staat aan het minimum loon (1
ste

 6 maanden). Na het positief afronden van de 1
ste

 periode geldt 
salariëring die plaatsvindt conform de schalen die gelden voor 1

ste
 praktijkleerjaar en verder. 

Voor kandidaten die al een arbeidsovereenkomst met het Bravis ziekenhuis hebben, geldt een 
aangepast salariëringbeleid. 
 
Studiekosten 
Het Bravis ziekenhuis vergoed het boekengeld en neemt de kosten op zich over het theoretische 
gedeelte van de opleiding. 
 
Reiskostenvergoeding 
De reiskosten naar Erasmus MC Zorgacademie worden gedurende de gehele opleiding volledig 
vergoed. De overige reiskosten worden voor het woon-werkverkeer vergoed volgens de CAO 
Ziekenhuizen.  
 
Uniformen 
Uit oogpunt van hygiëne draag je een uniform en schoeisel dat door het ziekenhuis ter beschikking 
wordt gesteld. Het ziekenhuis zorgt ook voor het wassen van deze bedrijfskleding. 
 
Werving 
De opleiding tot anesthesiemedewerker start 2 maal per jaar in maart en september. Enkele maanden 
daarvoor staat de vacature op de site van het Bravis ziekenhuis waarop je kunt solliciteren. De 
selectie bestaat uit de volgende onderdelen: brievenselectie, bijwonen informatieavond, 
sollicitatiegesprek en (bij benoembaarheid van de kandidaat) een (halve-) dag meelopen op het 
operatiekamercomplex. 
 
Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met de praktijkcoaches van de operatieafdeling van 
het Bravis ziekenhuis, telefonisch te bereiken op 088 7068957. Je kunt ook een mailtje sturen naar 
l.debruijn@bravis.nl of a.boot@bravis.nl. 
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