Bootcamp in het
ziekenhuis

6 februari
2019

Collegetour Gooi- en Vechtstreek

Bootcamp in het ziekenhuis
Locatie

Tergooi ziekenhuis, locatie Hilversum
Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum

Datum

Woensdag 6 februari 2019 van 10.00 tot 15.00 uur

Aantal leerlingen en niveau

50 leerlingen uit 4 havo en 4/5 vwo met bij voorkeur een N-profiel

Contactgegevens voor de
collegetour

Kees-Jan van Heusden
Telefoon: 0346-258060
E-mail: k.j.van.heusden@broklede.nl

OVER TERGOOI
Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven
centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving, waarin zij en hun naasten zich welkom
voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle,
doordachte en duurzame zorg bieden.
Binnen Tergooi zijn er diverse gebieden waarbinnen je kunt werken als zorgprofessional.
Daarnaast biedt Tergooi veel mogelijkheden om met een havo/vwo-diploma in Tergooi te
leren & werken. Je combineert theorie en praktijk, door bij een opleidingsinstituut de theorie
te volgen én wat je geleerd hebt direct in de praktijk te brengen op de werkvloer in het
ziekenhuis.
Wat ook heel interessant kan zijn: je ontvangt een (leerling)salaris en het ziekenhuis betaalt je
studiekosten. Dus; zonder studieschuld en met een inkomen kun je je diploma halen!

WAT GAAN WE DOEN?
Wij hebben voor jullie een programma samengesteld waarin we jullie graag willen laten zien
wat de mogelijkheden voor werken en leren bij Tergooi zijn! Collega’s met diverse
verpleegkundige functies gaan jullie informeren over de bijzondere aspecten van hun
vakgebied. Ook word je aan het werk gezet. Kun jij Charlie redden nadat hij zich heeft
verslikt?
De operatie assistent neemt je mee in de wereld van de OK. Je gaat ervaren hoe het is om
met een robot te opereren.
Een anesthesie assistent laat je zien hoe je de toestand van de patiënt bewaakt en
afwijkingen in bijvoorbeeld de bloeddruk en ademhaling herkent.
De collega’s van de afdeling radiologie laten zien hoe je medisch beeldvormende
onderzoeken en behandelingen met straling voorbereidt en uitvoert, daarbij wordt veel
gebruik gemaakt van rekenen en techniek.
Ook nemen we jullie graag mee in de zorg van de toekomst. Wat is er in de toekomst
allemaal mogelijk met behulp van ICT en techniek in de zorg?
Tot slot krijg je tijdens de bootcamp ook de mogelijkheid om erachter te komen waar jouw
talenten liggen.
Kortom: ontdek welke kansen er voor jou zijn achter de ziekenhuisdeuren van Tergooi.

PROGRAMMA
10.00 uur

Aankomst, introductie en algemeen deel

11.30 uur

1e Ronde in groepjes

12.15 uur

Pauze en lunch

13.00 uur

2e en 3e Ronde in groepjes

14.30 uur

Afsluiting

15.00 uur

Vertrek

NUTTIGE LINKS
Meer informatie over werken in het ziekenhuis en werk- & leertrajecten vind je op
www.werkenbijtergooi.nl
Op de site vind je ook inspirerende filmpjes en blogs van onze collega’s!

Met dank aan…

