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15 maart
= Dag van
de Zorg

Word jij onze
nieuwe collega?

Deze enthousiaste teams verwelkomen je met open armen!

Duizenden vacatures in de zorgsector raken maar niet ingevuld. Het is dat we
bij Libelle zo’n fijne job hebben, want anders zouden wij ervoor gaan.
Maar misschien voel jij je wel geroepen om die lege stoel te bezetten.
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Wij zoeken…

een verpleegkundige voor ons operatiekwartier
DIT IS DE JOB

Waar? UZ Antwerpen
Startdatum? Onmiddellijke
indiensttreding
Vereiste studie? Verpleegkunde plus één jaar specialisatie
Leuke collega’s: Kirsten en
Anke, Katrin, Vicky, Ann, Aline,
Evi en Cindy
Grootste uitdaging van de
job? Je moet stressbestendig
zijn: elke operatie, hoe klein
ook, houdt risico’s in
Solliciteren via de website:
www.uzatrektaan.be

een die aanwezig is – je uiterste
best doen om je patiënt te redden. Soms loopt een operatie
niet zoals voorzien of wordt de
procedure op het laatste nippertje aangepast: flexibiliteit en
snel handelen is erg belangrijk.
Nog een extra uitdaging: je
werkt heel nauw samen met
chirurgen, voor wie precisiewerk
heel belangrijk is. De dokters
zijn niet alleen veeleisend voor
zichzelf, maar ook voor ons.
Het vergt een zekere mentale
veerkracht om met die druk
om te gaan.”

“Wat ik het mooiste
vind aan deze job?
Dat je levens kunt
redden. Dat went niet”

KIRSTEN

Kirsten (34): “Wij zien direct of
iemand geschikt is voor het
operatiekwartier of niet. Het is
een heel atypische tak van de
verpleegkunde: je hebt weinig
contact met patiënten en staat
niet in voor hun verzorging.
Als verpleegkundige in het
operatiekwartier moet je erg
stressbestendig zijn. Je krijgt
vaak te maken met kritieke situaties en dan moet je – net als de
chirurg, de anesthesist en ieder60

De adrenaline en de kick
“Sommige mensen vragen me
waarom ik zo’n veeleisende job
blijf doen, maar het is net dat,
wat ik zo geweldig vind. Ik heb
maar heel kort contact met mijn
patiënten, maar wel heel intens.
Vaak zijn de patiënten al onder
narcose als ik hen voor het eerst
zie, soms moet ik hen vlak voor
hun verdoving nog geruststellen. Dat zijn dan maar tien minuten, maar wel tien intense mi-

nuten waarbij de patiënt bang is
en zenuwachtig. Het is dan heel
belangrijk om rustig te blijven
en vertrouwen in te boezemen.
Eens ze in slaap zijn, begint
onze job. Dan is het onze enige
taak hen zo goed mogelijk te
behandelen. Ik werk hier ondertussen al veertien jaar en ik leer
nog elke dag bij. Net omdat het
een universitair ziekenhuis is,
assisteer ik bij heel complexe
operaties. Het maakt de job
onnoemelijk interessant.”

Verstoppertje in het
operatiekwartier
“Ook de band met collega’s is
intens. Je staat altijd met twee
verpleegkundigen in een operatiezaal en je moet elkaar haast
blindelings begrijpen. We hebben genoeg aan één blik om te
weten wat er moet gebeuren.
Ook met de meeste artsen hebben we een fijn contact en als
het een routineuze operatie is,
kan er weleens gelachen worden. Met de collega’s ook natuurlijk. Vroeger speelden we
weleens verstoppertje als we
vroeger klaar waren en bestelden we pizza of hamburgers.
Omdat we op dit moment
echt extra handen nodig hebben, is er geen tijd meer over
om tussendoor nog grappen te
maken. We hopen dat daar snel
verandering in komt! Wat ik het
allermooiste vind aan deze job?
Dat je levens kunt redden. Dat
went niet!”

ACHTER DE SCHERMEN
VAN DE
GEZONDHEIDSZORG
Op 15 maart zet de hele
welzijnssector haar deuren
wagenwijd open. Op de Dag
van de Zorg kun je een blik
achter de schermen van een
ziekenhuis werpen, ontdek je
het woonzorgcentrum van de
toekomst of bezoek je een
voorziening voor gehandicapten. Meer dan 140 organisaties en bedrijven ontvangen
jou en je gezin met open
armen. Alle info vind je op
www.dagvandezorg.be

Vacatures voor
knelpuntberoepen
16% van de werkende bevolking werkt in de socialprofitsector. Toch blijven jobs in de
zorgsector een knelpuntberoep. Tegen 2020 voorspelt
het Federaal Planbureau een
tekort van om en bij de
100.000 beroepskrachten
in de gezondheidszorg.
Omdat de gezondheidszorg
elk jaar extra mensen
nodig heeft, ontwikkelde
de overheid de website
www.ikgaervoor.be.
Daar vind je meer dan
3000 openstaande vacatures,
lees je waar je je kunt
omscholen en welke voordelen de zorgsector biedt.
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