Student aan het woord
Waarom ben je de hbo-vt gestart?

Tirza ten Haken
is derdejaars
hbo-verpleegkunde
technische stroom (hbo-vt)
aan Hogeschool Zuyd te
Heerlen en volgt de opleiding
tot operatieassistent als
duale student bij het
Maastricht UMC.

‘Voordat ik ben begonnen met de opleiding tot operatieassistent heb ik eerst
twee jaar de reguliere hbo-v gevolgd.
Ik wist al dat ik me, na de verpleegkundeopleiding, wilde specialiseren
als verpleegkundige en zocht ook wat
meer uitdaging. Na twee jaar hbo-v heb
ik kunnen regelen dat ik een dag mee
mocht lopen op de operatiekamer (OK).
Toen was het voor mij duidelijk: de OK
is echt een magische plek voor mij. Ik
vind het zo bijzonder wat er allemaal gedaan kan worden door operaties en hoe
je de patiënten daardoor kan helpen.
Soms zijn deze operaties zelfs levensreddend. Een van de dingen die ik nog
steeds iedere dag heel gaaf vind, is om de
menselijke anatomie in het echt te zien.
Keer op keer blijft het me verbazen hoe
complex ons lichaam is.’
Waarin verschilt de hbo-vt van de
reguliere hbo-v?

‘Het verschil tussen de reguliere opleiding en de technische leerstroom is dat
je twee opleidingen tegelijkertijd volgt.
Je studeert niet alleen om verpleegkundige te worden, maar ook operatieassistent of anesthesiemedewerker. Je krijgt
hiervoor extra lessen over medische
technologie en OK-specifieke onderwerpen, en je krijgt meer en diepgaandere
anatomie- en fysiologielessen. Daarnaast volg je vanaf het derde leerjaar de
opleiding duaal. Dat houdt in dat je vier
dagen in de praktijk op de OK aan het
werk bent en nog één dag in de week
naar school gaat.’

er twaalf verschillende specialismen
bij het Maastricht UMC. Bij negen
van de twaalf specialismen heb ik al
stage gelopen, onder andere bij KNO,
heelkunde, neurochirurgie, orthopedie,
traumachirurgie, plastische chirurgie,
urologie, vaatchirurgie en ik begin nu bij
de gynaecologie.’
Hoe bevalt de opleiding je?

‘Het leuke aan de opleiding is dat je al
veel aan het werk bent. Je past wat je
leert meteen toe in de praktijk. Hierdoor
leer je ook snel. Het is fijn dat het zo’n
actieve opleiding is.’
Hoe zie je je toekomst?
‘Ik hoop volgend jaar af te studeren met
mijn bachelor verpleegkunde en mijn diploma als operatieassistent. Verder hoop
ik nog veel te kunnen groeien in dit vak
en mogelijk een inhoudsdeskundige te
worden van een specialisme.’
Wat zou je aankomende studenten adviseren?
‘Laat je goed informeren bij de open
dagen. De opleidingscoördinatoren van
verschillende ziekenhuizen kunnen je
veel vertellen over de opleiding. Twijfel
je of de opleiding je wel leuk lijkt? Je
kunt via deze opleidingscoördinatoren
een meeloopdag regelen. Hierdoor weet
je al snel of het iets voor je is. Daarnaast
laat je dan zien dat je veel interesse hebt
in de opleiding en hun ziekenhuis. Dit
kan heel positief voor je uitpakken als je
op sollicitatiegesprek gaat.’

Waar heb je stage gelopen?

‘Voor dat ik startte met de opleiding tot
operatieassistent heb ik verschillende
stages gehad in de verpleegkundige zorg.
Zo heb ik stage gelopen in de geriatrie,
gehandicaptenzorg, revalidatiezorg en in
het ziekenhuis.
Ondertussen werk ik al een tijdje op de
OK. Hier wissel je steeds van specialisme. Je hebt stages van vijf weken
bij ieder specialisme. In totaal zijn
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