
 

 

Deelnemende Beroepen - Beroepenavond 2020 

 

Arts/ dokter 

Leer meer over het werken als arts in het ziekenhuis. Onze artsen en artsen in opleiding 

vertellen je alles over de studie Geneeskunde en alle specialisaties die je kunt volgen als 

je medisch specialist wilt worden. Je kunt namelijk vele kanten op binnen het ziekenhuis 

als je arts wilt worden. Denk bijvoorbeeld aan kindergeneeskunde, chirurgie, 

gynaecologie, maag-darm-leverarts, oncoloog, internist, cardioloog, anesthesist, 

orthopeed en nog veel meer specialismen! Twijfel je over de studie geneeskunde? Laat je 

dan informeren door de artsen en artsen in opleiding van VieCuri.  

 

Medisch Wetenschappelijk Onderzoeker 

Wil jij weten hoe je als onderzoeker een bijdrage kunt leveren aan de zorg? Heb jij een 

interesse in de zorgwereld maar wil je weten wat je nog meer kunt studeren buiten 

geneeskunde? Laat je dan informeren door onze Medisch Wetenschappelijk Onderzoeker 

over wat er nog meer allemaal kan. Je werkt zowel in teamverband (met bv. artsen)  als 

zelfstandig aan onderzoeken om de gezondheidszorg van nu en in de toekomst te 

verbeteren. Dit doe je zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau! 

 

Verpleegkundige 

Algemene voorlichting over het werken als verpleegkundige en alle 

doorgroeimogelijkheden die onze verpleegkundigen afkomstig van MBO en HBO hebben. 

Leer ook enkele handelingen verrichten die onze verpleegkundigen doen! We hebben vele 

soorten verpleegkundigen: denk hierbij aan verpleegkundigen die langdurig 

patiëntcontact hebben maar ook verpleegkundigen die een patiënt na een dag weer naar 

huis begeleiden. Je kunt als verpleegkundigen werkzaam zijn om heel veel verschillende 

afdelingen: voor ieder wat wils! Kom erachter hoe veelzijdig dit waardevolle beroep is 

tijdens de Beroepenavond. 

 

Gespecialiseerd Verpleegkundige 

Je kunt je als verpleegkundige in je loopbaan gaan specialiseren. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan onze verpleegkundigen van de afdeling Neonatologie (zij werken met 

hele jonge baby's of baby's die een moeilijke start hebben), of van de afdeling Oncologie 

(zij werken met mensen met kanker), afdeling Intensive Care (zij werken met patiënten 

die op de Intensive Care liggen) of Dialyse (zij werken met patiënten met 

nieraandoeningen), CCU afdeling (zij werken met mensen die bv. een acute 

hartaandoening hebben).  

Zij leggen je uit hoe het werken als gespecialiseerd verpleegkundige binnen het 

ziekenhuis eruit ziet. Ook onze Spoedeisende Hulp en Acute Opname Afdeling 

verpleegkundigen zijn vertegenwoordigd. Dit zijn o.a. de verpleegkundigen die je als 

eerste tegenkomt als je op de Spoedeisende hulp binnengebracht wordt (door bv. de 

ambulance).  



 

 

 

Verloskundige 

Het ter wereld brengen van baby's en begeleiden van vrouwen tijdens hun zwangerschap 

is samengevat wat een verloskundige doet. Je houdt de gezondheid en toestand van 

zowel moeder als kind nauwlettend in de gaten. Je geeft advies en tips over een gezonde 

zwangerschap en je controleert regelmatig de groei van de baby. De verloskundige speelt 

een essentiële rol gedurende de zwangerschap, bevalling en kraamtijd van vrouwen en 

hun baby’s.  

 

Psycholoog 

Als psycholoog binnen het ziekenhuis kijk je naar de relatie tussen de psychische 

klachten die iemand ervaart als gevolg van lichamelijke klachten/problemen door ziekte, 

een bepaalde aandoening, of na bijvoorbeeld een revalidatieperiode. Je werkt op het 

grensvlak van de psychologie en geneeskunde. Je voert gesprekken met patiënten, stelt 

behandelplannen op, analyseert onderzoeken en adviseert collega medisch specialisten 

over behandelmethodes en diagnoses.  

 

Psychologisch Medewerker 

Als psychologisch medewerker breng je door middel van onderzoek het gedrag van een 

patiënt en zijn cognitieve functioneren in kaart. Denk hierbij dan aan het in kaart 

brengen van het opnemen en verwerken van kennis en informatie, iemands bewustzijn, 

geheugen, denken, taal, aandacht en bijvoorbeeld concentratievermogen. Deze testen en 

observatieresultaten bespreek je met de psycholoog. Je hebt een groot 

inlevingsvermogen en helpt patiënten goed de onderzoeken door en weet hen op de 

juiste manier op hun gemak te stellen. Na het onderzoek ga je in gesprek met de 

psycholoog over de bevindingen. 

 

Doktersassistent 

Als doktersassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, Je beantwoordt de 

telefoon, regelt het spreekuur en ontvangt patiënten en stelt ze op hun gemak. Je legt 

ook instrumenten voor de arts klaar en verzorgt de administratie. Je mag als 

doktersassistent handelingen verrichten zoals bloeddruk meten, zwachtelen van 

patiënten, hechtingen verwijderen en vele andere kleine medisch-technische 

handelingen. Binnen VieCuri werken vele doktersassistenten voor vele specialismen en 

geen enkele is precies hetzelfde. Laat je dus informeren hoe divers dit beroep kan zijn.  

 

Fysiotherapeut 

Een fysiotherapeut behandelt patiënten die moeite hebben met bewegen, denk hierbij 

aan pijn in gewichten of de spieren, een blessure of een verkeerde houding. Een 

fysiotherapeut behandelt de patiënt met als doel het lichaam beter te laten functioneren 

en ervoor te zorgen dat klachten en pijn verminderen of verdwijnen. Als fysiotherapeut in 

het ziekenhuis werk je nauw samen met artsen en andere zorgprofessionals en bepaal je 

samen het behandelplan van de patiënt.  

 

 



 

 

Ergotherapeut  

Als ergotherapeut behandel je patiënten die door ziekte of een aandoening, ongeval 

moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut 

begeleidt oefeningen, denkt mee over oplossingen om toch activiteiten uit te kunnen 

voeren en geeft voorlichting aan naasten en bijvoorbeeld mantelzorgers. Je behandelt 

een breed palet aan patiënten. Van jonge kinderen tot aan ouderen.  

 

Operatieassistent  

Als operatieassistent bereid je de operatie voor, opereer je mee en geef je nazorg aan de 

patiënt tot de overdracht naar de Recovery (waar patiënten bijkomen na hun operatie). 

Je controleert voor de operatie de benodigde apparatuur en zet alle instrumenten en 

steriele materialen klaar. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de 

operatietechnieken en de nieuwste innovaties die in het ziekenhuis gebruikt worden. 

Werken in teamverband is belangrijk bij dit beroep. 

 

Anesthesiemedewerker 

Als anesthesiemedewerker assisteer je bij het toedienen van verdoving (ook wel 

anesthesie genoemd) tijdens bijvoorbeeld operaties. Je bewaakt samen met de 

anesthesioloog de vitale functies van een patiënt. Je voert i.s.m. de artsen handelingen 

en taken uit. Je zet benodigde apparatuur en materialen klaar, voert medicijncontroles 

uit en hebt contact met de patiënt voorafgaand, tijdens en na de behandeling.  

 

Diëtist  

Als diëtist in het ziekenhuis behandel je diverse soorten patiëntgroepen. Denk aan 

bijvoorbeeld mensen met ondervoeding en verlies van spiermassa als gevolg van een 

bepaalde aandoening zoals kanker of COPD. En patiënten die een speciaal dieet of 

voedingspatroon moeten volgen om aan te sterken. De diëtist heeft een belangrijke rol in 

het ziekenhuis. De arts is (meestal) degene die een behandelplan opstelt, maar laat zich 

m.b.t. het voedingsbeleid, in de meeste gevallen volledig adviseren door de diëtist. 

 

Medewerker Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) 

Op de centrale sterilisatie afdeling (CSA) worden de instrumenten die gebruikt worden 

tijdens operatieve ingrepen gereinigd, gedesinfecteerd en het belangrijkste: 

gesteriliseerd. Je gaat secuur te werk omdat alle instrumenten die je reinigt gebruikt 

worden door medische professionals die de patiënten behandelen. Technische kennis is 

handig voor dit beroep want in sommige gevallen moet je de functionaliteiten van de 

instrumenten ook checken en opnieuw monteren.  

 

Longfunctieanalist  

Als longfunctieanalist ben je voornamelijk bezig met het meten van de functies van de 

longen/ luchtwegen (bronchiën). Het is een menselijk alsook een technisch beroep. Want 

de metingen van longfuncties worden gedaan met allerlei soorten apparatuur en 

technieken. Ook voer je samen met de longarts onderzoeken uit. De menselijke kant zit 

hem in het op het gemak stellen, begeleiden en stimuleren/ coachen van patiënten 

gedurende onderzoeken.  



 

 

 

Cardio-Fysiologisch Laborant (ook wel Hartfunctielaborant)  

Als cardiofysiologisch (hartfunctie) laborant verricht en beoordeel je kwalitatief 

hoogwaardige onderzoeken naar het functioneren van het hart met behulp van 

geavanceerde apparatuur zoals echografie, holteranalyse en ergometrie. Je ondersteunt 

en begeleidt patiënten en partner/familie tijdens het ondergaan van onderzoeken. Deze 

taken voer je geheel zelfstandig uit. Je zorgt voor de juiste diagnostiek, verslaglegging 

en verricht alle voorkomende werkzaamheden rondom een onderzoek. Dit bespreek je 

vervolgens weer met de cardioloog (medisch specialist van het hart).  

 

Apotheker  

Met jouw kennis van geneesmiddelen kun je als apotheker levens redden of de kwaliteit 

van leven aanzienlijk verbeteren. Je hebt vele verantwoordelijkheden. Jij bepaalt welk 

medicijn ingezet moet worden bij een bepaalde aandoening en zorgt voor een goed 

advies t.a.v. het veilig gebruik van de medicijnen. Ook zie je erop toe (in samenwerking 

met der verpleegkundigen en artsen) dat een patiënt op het juiste tijdstip het juiste 

geneesmiddel in de juiste toestand krijgt toegediend. Je hebt een belangrijke adviesrol 

richting artsen en verpleegkundigen over geneesmiddelen die de toestand van de patiënt 

kunnen redden/verbeteren. 

 

Apothekersassistent 

Als apothekersassistent zorg je voor het verstrekken van medicatie aan patiënten en 

interne afdelingen. Je bent medeverantwoordelijk voor de medicatiebewaking en 

voorziening van geneesmiddelen. Ook kun je ingezet worden om chemokuren voor te 

bereiden, voedingsinfusen te bereiden of andere voorbereidingen voor patiënten te 

treffen van bijvoorbeeld klaarmaken van steriel en niet-steriele geneesmiddelen. Je hebt 

met vele patiënten en zorgprofessionals contact in deze rol en werkt nauwkeurig en 

secuur. Met medicatie kun je je geen fouten veroorloven.  

 

Farmaceutisch analist  

In deze rol voer jij zelfstandig geneesmiddelenanalyses uit voor therapiecontrole of 

toxicologie (studie van de werking van giftige stoffen). Dit doe je door met behulp van 

hoogwaardige technische apparatuur bloed en urine te testen op deze stoffen. Een 

voorbeeld: iemand komt op de Spoedeisende hulp binnen met een overdosis: aan jou de 

taak om op basis van bloed- en urine onderzoek te achterhalen wat deze persoon binnen 

heeft gekregen zodat de artsen hem/haar de juiste medicijnen kunnen toedienen en 

weten wat ze moeten doen. Geen dag is hetzelfde in deze rol.   

 

Laborant Klinische Neurofysiologie 

Op de Klinische Neurofysiologie (KNF) vinden onderzoeken plaats die stoornissen in het 

functioneren van de hersenen, de zenuwen en de spieren kunnen ontdekken. Als 

Laborant KNF ga je diagnoses stellen bij neurologische klachten en aandoeningen met 

behulp van onderzoek. Je werkt met hoogwaardige elektronische apparatuur en dus is 

technische aanleg wenselijk. Daarnaast moet je continu de gezondheidstoestand van de 

patiënt gedurende het onderzoek in de gaten houden. Zorgvuldigheid binnen dit beroep 

is van groot belang.  



 

 

 

Marketing & Communicatie adviseur  

Als Marketing en Communicatie adviseur houd je je bezig met alles wat met 

communicatie te maken heeft. Denk hierbij aan communicatie naar patiënten en hun 

naasten, interne communicatie, crisis communicatie of communicatie naar bijvoorbeeld 

partners zoals zorginstellingen en huisartsen. In deze rol houd je je bezig met teksten 

schrijven, brochures en andere items ontwikkelen, huisstijl bepalen, website informatie 

beheer, social media kanalen up-to-date houden, persvoorlichting, marktonderzoek, 

promoties, evenementen organiseren en nog veel meer!   

 

 

Medewerker Keuken/ Restaurant 

In deze rol ben je samen met collega’s verantwoordelijk voor het bereiden van diverse 

gerechten (zoals broodjes), portioneren van voeding, afwas- en 

schoonmaakwerkzaamheden in de keuken en het restaurant. Jij houdt je bezig met 

voedselpresentatie en verricht je algemene horecawerkzaamheden. Denk hierbij aan het 

afrekenen van bestellingen, klaarzetten van buffetten voor bijvoorbeeld recepties en 

restaurant netjes en op orde houden.  

 

Voedingsassistent 

Als voedingsassistent houdt je je bezig met patiënten en hun verschillende diëten. Het is 

jouw taak dat de juiste voeding en drank bij de patiënt komt. Indien nodig help je de 

(soms kwetsbare) patiënt ook bij het eten en drinken. Iedere dag zie je nieuwe patiënten 

met andere ziektebeelden en diëten. Goed inlevingsvermogen is belangrijk vanwege het 

vele patiëntencontact wat je hebt. Sociale en geduldige personen zijn uitermate geschikt 

voor dit beroep.  

 

Medewerker Transport/ Logistiek 

In een groot ziekenhuis gaan er vele goederen in- en uit het ziekenhuis. Van bedden, 

voeding tot aan medische apparatuur. Het moet allemaal van A naar B gaan. Als 

medewerker transport/ logistiek zorg jij dat alle afdelingen optimaal gefaciliteerd worden 

met hun voorraden en goederen. Je komt overal in het ziekenhuis en hebt een 

belangrijke controlefunctie als het gaat om sorteren, op voorraad brengen en opslaan 

van goederen. Een veelzijdig beroep waarbij je niet stilzit en ook sociaal vaardig moet 

zijn omdat je overal komt en met vele verschillende professionals te maken hebt.  

 

Beveiliger 

Als beveiliger houd je een oogje in het zeil dat er geen onveilige situaties binnen het 

ziekenhuis ontstaan of zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ingrijpen bij agressieve 

situaties. Je moet stevig en sterk in je schoenen staan en goed met emoties kunnen 

omgaan. Ook kun je een situatie goed inschatten en bezit je tact, ben je communicatief 

vaardig en weet je gemoederen te sussen indien nodig. Het ene moment maak je rondes 

door het ziekenhuis, het andere moment houd je onze beveiligingscamera’s in de gaten. 

Geen dag is hetzelfde en je komt overal in het ziekenhuis.  

 

 



 

 

Adviseur Recruitment, Mobiliteit, Stagebureau 

In deze rol ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie van verschillende 

beroepen binnen het ziekenhuis. Je houdt je bezig met het opstellen van o.a. 

vacatureteksten, het benaderen van kandidaten, arbeidsmarktcommunicatie en het 

selecteren van potentiële kandidaten voor banen binnen het ziekenhuis. Jij vindt het leuk 

om veel met mensen (zowel collega’s als sollicitanten) in contact te zijn. Daarnaast 

organiseer je leuke events zoals de Beroepenavond. Je adviseert medewerkers over 

loopbaankansen en je helpt stagiaires samen met ons Leerhuis een plek vinden binnen 

het ziekenhuis.  

 

Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige  

Als MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) ga je aan de slag op de 

afdeling Radiologie, Nucleaire Geneeskunde of Radiotherapie. Op Radiologie worden o.a. 

röntgenfoto’s, CT en MRI scans, echo’s of mammografieën (borstonderzoeken) gemaakt. 

Ook bloedvaten onderzoeken (angio), maar je assisteert ook bij puncties waar eerder iets 

gezien is bij een opname. Verder kom je op de SEH om foto’s te maken en ook op de 

operatiekamers om bij bepaalde operaties röntgenopnames te maken, zodat de chirurg 

beter zijn werk kan doen. Kortom je bent vooral diagnostisch bezig. Jij zorgt voor juiste 

beelden, die vervolgens de radioloog kan beoordelen.  

 

Op Nucleaire Geneeskunde onderzoek je hoe de organen van een patiënt, bijvoorbeeld 

het hart of de nieren, functioneren. Hierbij maak je gebruik van radioactieve stoffen. Je 

bereidt de radioactieve stoffen en dient deze de patiënt toe via de bloedbaan, de 

ademhalingswegen of de mond. Met een speciale camera (gammacamera, SPECT/CT of 

PET-CT) vang je de straling van de stoffen op, zodat je een goed beeld krijgt van de 

organen en eventuele afwijkingen. De onderzoeksresultaten werk je vervolgens met de 

computer uit. Naast onderzoek behandel je patiënten ook. 

 

Bij de Radiotherapie behandel je patiënten die (meestal) de diagnose kanker hebben 

gekregen. I.s.m. de radiotherapeut stel je een bestralingsplan op. Hier zorg je ervoor dat 

de tumor de nodige straling krijgt en dat het omliggende weefsel zoveel mogelijk wordt 

bespaard. Hierna voer je zelfstandig de bestraling uit met een bestralingsapparaat. Op 

deze afdeling zie je patiënten een aantal dagen/weken achter elkaar. 

 

 


