
Anesthesiemedewerker: de inservice opleiding  

De functie van anesthesiemedewerker 
Als anesthesiemedewerker ondersteun je de anesthesioloog bij de behandeling van de 
patiënt vóór, tijdens en na de operatie. Je draagt tevens zorg voor de anesthesiologische 
apparatuur en je bent voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de zorg van de patiënt 
tijdens het gehele operatieproces. Je bent bedacht op complicaties die op kunnen treden en 
handelt hiernaar. Van elke operatie weet je welke techniek de operateur gaat toepassen, 
welke apparatuur daarbij nodig is en hoe deze functioneert. Bij dit alles staat de zorg en 
veiligheid van de patiënt centraal. Bij algehele narcose ben je als het ware de oren en ogen 
van de patiënt, jij bewaakt de veiligheid van de patiënt. Bij plaatselijke verdoving waarbij de 
patiënt bij kennis is, is goede communicatie en begeleiding weer heel belangrijk.  
  
Tijdens een operatie anticipeer je als anesthesiemedewerker voortdurend op wat de 
operateur gaat doen. Je hebt geleerd je anesthesietechnieken hierop aan te passen en 
medicatie aan te passen. Daarnaast heb je inzicht in de wijze waarop een 
operatieprogramma wordt opgesteld. Bij een wijziging van een operatieprogramma door 
een spoedgeval weet je hoe te handelen. Het onderhouden van contacten op het 
operatiecentrum en met de verschillende afdelingen in het ziekenhuis is hierbij essentieel. 
  
Na elke operatie zorg je als anesthesiemedewerker voor het bedrijfsklaar maken van de 
operatiekamer. Hierbij wordt alles gedaan om besmetting door ziektekiemen te voorkomen. 
Je moet dus weten hoe je besmetting voorkomt als je met deze apparatuur en instrumenten 
werkt. Hiervoor bestaan diverse technieken en procedures. 
Naast je reguliere taken ben je ook medeverantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding 
van leerling-anesthesie medewerkers en jongere collegae. 
  
Een aantal persoonlijke eigenschappen zoals punctualiteit, stressbestendigheid, flexibiliteit, 
accuratesse en het kunnen handelen in onverwachte situaties zijn belangrijk om de functie 
van operatieassistent succesvol uit te kunnen voeren.  

  

Werktijden 
Het ziekenhuis is een organisatie die 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf is. Dit 
betekent dat je als anesthesiemedewerker in onregelmatigheidsdiensten werkt. Het werken 
in onregelmatige diensten betekent dat je ’s-avonds, ‘s-nachts of in het weekend 
ingeroosterd wordt. Hiermee wordt gestart aan het einde van het 3de leerjaar. Voor de 
onregelmatige diensten die je werkt, krijg je een toeslag. De hoogte hiervan is bepaald in de 
CAO van Ziekenhuizen. 
  

De opleiding anesthesiemedewerker 
De opleiding tot anesthesiemedewerker kan starten op twee momenten in het jaar, namelijk 
in maart en in september. Het aantal opleidingsplekken per welke datum wordt jaarlijks 
bepaald. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de beschikbare begeleidingscapaciteit, het verloop 
onder medewerkers en het benodigde aantal anesthesiemedewerkers voor de komende 
jaren. De toelating tot de opleiding gebeurd door middel van een sollicitatieprocedure. 



  

De sollicitatieprocedure voor de opleiding tot anesthesiemedewerker 
Om in aanmerking te kunnen komen voor opleidingplaats, dien je de sollicitatieprocedure 
succesvol te doorlopen. Eerste onderdeel van de sollicitatieprocedure is een 
sollicitatiegesprek. Deze vindt plaats met een unithoofd, een praktijkbegeleider, een 
anesthesiemedewerker en eventueel een adviseur Werving en Selectie. In dat gesprek 
vormen zij zich een beeld van jouw geschiktheid als anesthesiemedewerker.  
  
Tijdens het gesprek kunnen de volgende onderwerken aanbod komen: 
  

 je vooropleiding  

 je werkervaring  

 je kennis van de functie  

 je voorbereiding op het gesprek  

 hoe je denkt om te gaan met bepaalde situaties in het werk  

 je opvattingen over zorgverlening  

 je motivatie voor de functie en de opleiding  

 competenties; flexibel zijn, stressbestendig, communicatief vaardig, punctueel, 
kunnen omgaan met het ontvangen en het geven van feedback, accuratesse en 
doorzettingsvermogen 

  
Direct na afloop van het gesprek wordt met je afgesproken op welke termijn je bericht 
ontvangt over de resultaten van het sollicitatiegesprek. Ook een meeloopdag (na een 
positief sollicitatiegesprek) maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

Vooropleiding 
Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding tot anesthesiemedewerker, dien je te 
beschikken over een diploma van één van de volgende opleidingen: 

 HAVO/VWO  

 MBO (niveau 4)  

 Een opleiding van vergelijkbaar niveau 
De voorkeur gaat uit naar kandidaten met de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie. 
Als je opgeleid bent volgens de nieuwe 2e fasesystematiek geven alle profielen toegang tot 
de opleiding. De profielen 'Natuur en Gezondheid' en 'Natuur en Techniek' hebben echter de 
voorkeur. Bij aanvang van de opleiding moet je minimaal 17 jaar zijn. 

 
Inservice opleiding, wat houdt dit in? 
De NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) oefent toezicht uit op de opleiding. De 
Begeleidingscommissie Opleiding Anesthesiemedewerker, die door de NVZ is ingesteld, 
begeleidt en controleert de opleiding. De opleiding valt niet onder de wet op het hoger 
beroepsonderwijs en heeft daarom niet de formele status van HBO-opleiding. Het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de opleiding goedgekeurd. Het diploma heeft 
wel het NLQF 6 niveau, hiermee wordt weergegeven dat het diploma gelijkwaardig is in 
niveau als dat van een erkend HBO diploma. Met het diploma van anesthesiemedewerker 
kun je in alle ziekenhuizen in Nederland aan de slag. 
  



Bij een inservice opleiding volg je de opleiding onder verantwoordelijkheid van het 
ziekenhuis. De eerste zes maanden vormen de introductieperiode: de 
beroepsvoorbereidende periode (BVP). Tijdens de BVP heb je een leerovereenkomst met het 
ziekenhuis en ontvang je zakgeld. Je zit voornamelijk op school en er vinden afwisselend 
enkele stages in het ziekenhuis plaats. 
 
Na succesvolle afronding van de BVP ontvang je een leerarbeidsovereenkomst en een 
(leerlingen-)salaris (volgens de CAO voor ziekenhuizen) voor de uren dat je werkt en voor de 
uren dat je op school zit. Je bent student en je bent tevens werknemer van het ziekenhuis. In 
het verdere verloop van de opleiding ga je meerdere keren terug naar school voor een 
theorieblok. Het ziekenhuis betaalt alle opleidingskosten en de lessen volg je binnen 
werktijd. Een inservice opleidingsroute is zwaarder dan een voltijdstudie. Als inservice 
leerling studeer je drie jaar naast je werk. Dit betekent dat je naast je werk gemiddeld per 
week 6 à 8 uur aan je opleiding moet besteden. Een pittige studie dus! 
  

Het opleidingsinstituut 
Als leerling-anesthesiemedewerker in het Jeroen Bosch Ziekenhuis volg je het theoriedeel 
van de 
opleiding in Utrecht aan het opleidingscentrum van het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht. 
  

Inhoud van de opleiding 
De opleiding is opgezet in leereenheden met een oplopende moeilijkheidsgraad. Vakken die 
aan bod 
komen zijn onder andere: 

 Anatomie/fysiologie  

 Ziekteleer  

 Chirurgie  

 Anesthesiologie  

 Anesthesiologische zorg en technieken  

 Operatieve zorg en technieken  

 Farmacologie  

 Klinische chemie  

 Medische techniek en medisch rekenen 
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, samenwerken, 
leerlingenbegeleiding, organiseren, methodisch werken, gespreksvoering, et cetera. 
 
De praktijkopleiding bestaat uit meerdere praktijkleerperiodes. Ook hierbij is sprake van een 
oplopende moeilijkheidsgraad. De praktijk volgt de theorie. Je bent werkzaam binnen de 
onderdelen van het operatiecentrum waar je, gezien jouw fase van de opleiding, aan toe 
bent. Tijdens de opleiding loop je ook enkele korte stages op verschillende andere 
afdelingen van het ziekenhuis waar je in de dagelijkse praktijk als anesthesiemedewerker 
mee te maken hebt. Bijvoorbeeld een chirurgische verpleegafdeling, de spoedeisende hulp, 
de uitslaapkamer, de intensive care en de longfunctieafdeling. 

http://www.umcutrecht.nl/onderwijs/opleidingen/A/anesthesiemedewerker
http://www.umcutrecht.nl/onderwijs/opleidingen/A/anesthesiemedewerker


 
Per fase van de opleiding vindt een afsluiting plaats door middel van theorietoetsen en een 
praktijkbeoordeling. 
  

Praktijkopleidingsplaats 
Als anesthesiemedewerker in opleiding werk en leer je volgens een bepaald schema op het 
operatiecentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. 

Praktijkbegeleiding 
Op de operatiekamer word je in de dagelijkse werkzaamheden begeleid door ervaren 
anesthesiemedewerkers: de werkbegeleiders. Jij bespreekt per dag de praktijkleerdoelen en 
vaardigheden met je werkbegeleider. De werkbegeleiders kunnen een beroep doen op de 
praktijkbegeleider voor ondersteuning in het leerproces. 
 
De praktijkbegeleider bewaakt en stuurt jouw leerproces. Hij/zij vertaalt de eisen van het 
opleidingsinstituut in handelingen die je moet verrichten en vaardigheden die je moet 
aanleren. De praktijkbegeleider organiseert samen met jou de diverse gesprekken die 
gedurende de opleiding moeten plaatsvinden. Aan het begin van elke praktijkperiode vindt 
er een introductiegesprek plaats en later een tussen evaluatie. Aan het einde van deze 
periode vindt er een beoordelingsgesprek plaats. 
  

Oriëntatiemogelijkheden 
Om een beeld van het beroep van anesthesiemedewerker te krijgen is het bezoeken van de 
website van het opleidingsinstituut of de website van de beroepsvereniging 
anesthesiemedewerker aan te bevelen. Bekijk ook onze afdelingsfilm “werken in het 
operatiecentrum van het JBZ”.  
  

Vrijstellingen 
Als je verpleegkundige bent kun je later instromen. Dat kan ook als je verpleegkundige bent 
én in het bezit bent van een vervolgopleiding spoedeisende hulp of recovery room. Ook als 
je de opleiding tot operatieassistent hebt afgerond kun je later instromen. 
 
Meer informatie over vrijstellingen kun je krijgen bij het opleidingsinstituut: 

  

Opleidingscentrum UMC Utrecht 

Locatie A. A. Heijmans van de Berghgebouw 

Universiteitsweg 98 

3584 CG Utrecht 

Tel: 088 7550478 

  

  

http://www.umcutrecht.nl/onderwijs/opleidingen/A/anesthesiemedewerker
http://www.nvam.nl/
http://www.nvam.nl/


Ontheffing van de vooropleidingseisen 
Als je beschikt over een diploma van een (buitenlandse) opleiding die vergelijkbaar kan zijn 
met HAVO/VWO of MBO niveau 4, kun je ontheffing van de vooropleidingseis vragen. Als je 
beschikt over een diploma van een (buitenlandse) opleiding op grond waarvan je denkt in 
aanmerking te komen voor verkorting van de opleiding kun je dit ook aanvragen. Het 
verzoek tot ontheffing en/of verkorting moet schriftelijk gebeuren onder toezending van 
fotokopieën van diploma’s en cijferlijsten. 
Stuur je verzoek naar: 

  

Begeleidingscommissie 

opleiding Operatieassistent en anesthesiemedewerker 

NVZ vereniging van ziekenhuizen 

T.a.v. het Secretariaat 

Oudlaan 4 

Postbus 9696 

3506 GR Utrecht 

 

Arbeidsvoorwaarden 
Onder de arbeidsvoorwaarden vallen onder meer salaris, vergoedingen, 
onregelmatigheidstoeslagen en aantallen vakantiedagen. Tijdens de beroepsvoorbereidende 
periode heb je een leerovereenkomst met het ziekenhuis en ontvang je maandelijks zakgeld. 
Als je deze fase succesvol hebt afgesloten sluit je met het ziekenhuis een leer- 
/arbeidsovereenkomst af en ontvang je (leerling-)salaris. Er wordt uitgegaan van een full 
time (36 uur) dienstverband binnen de leer/arbeidsovereenkomst.  Een dienstverband van 
(minimaal) 80% behoort echter ook tot de mogelijkheden. De collegegelden en de kosten 
voor leermiddelen (boeken) komen voor rekening van het ziekenhuis. De lessen op het 
opleidingsinstituut volg je in werktijd. Na afronding van de opleiding word je gehonoreerd 
volgens FWG schaal 49. Na 2 jaar word je ingeschaald in functiegroep 50. Bij aanvang van de 
opleiding dien je (ter bescherming van jezelf en ter bescherming van de patiënten) in het 
bezit te zijn van recente hepatitis-B en TBC-vrije verklaringen. Hierover worden tijdens het 
arbeidsvoorwaarden gesprek afspraken gemaakt. De kosten van vaccinatie zijn voor 
rekening van het ziekenhuis.  

  

Ben jij geschikt voor deze functie? 
De functie voor anesthesiemedewerker is een uitdagende functie, iedere dag is anders. Niet 
alleen door de diversiteit van de patiënten, maar ook door de onverwachte werkzaamheden 
per dag. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft veel verschillende specialismen zoals chirurgie, 
gynaecologie, urologie, KNO, oogheelkunde, plastische chirurgie. Deze verscheidenheid zorgt 
dat er veel variatie is in patiënten en operatietechnieken, van laag naar hoogcomplexe zorg. 
Daarnaast ligt er na diplomering nog verschillende uitdagingen op je te wachten zoals, 
pijnbestrijding bij de patiënt.  

  

Interesse? 
Heb je interesse in een opleidingsplek, kijk dan of er een vacature is. Je mag ook altijd een 
open brief en je cv sturen naar onderstaand adres. Indien er op dat moment geen 



opleidingsplaatsen beschikbaar zijn, worden je gegevens bewaard tot de volgende 
sollicitatieprocedure. De correspondentie hierover vindt plaats via de email. 
  

 
Meer informatie 
Heb je na het lezen van de informatie nog vragen over de HBOV-t of inservice opleiding tot 
anesthesiemedewerker? Neem dan contact op met Dayenne Kurvers-Maurits, Suzanne v 
Leeuwen en Tonny Donderwinkel , praktijkbegeleiders binnen het operatiecentrum.  

  

  

Jeroen Bosch Ziekenhuis,  
Operatiecentrum,  

t.a.v.  praktijkbegeleider  

Postbus 90153 

5200 ME ‘s-Hertogenbosch 

Tel. (073) 553 26 51  

E-mail: praktijkbegeleiding-OK@jbz.nl  

 
 

mailto:praktijkbegeleiding-OK@jbz.nl

