
Het interpreteren, interveniëren en overnemen van de 
(vitale) lichaamsfuncties van de patiënt voor, tijdens en 
na operaties en operatieve onderzoeken en gedurende 
situaties waarin intensieve zorg noodzakelijk is.

Functie inhoud:
• Geeft tijdens het pre-assessment spreekuur 
informatie aan de patiënt over de inhoud van de 
anesthesie en de ingreep, verzamelt relevante 
patiëntengegevens, inventariseert en bespreekt de 
wensen van de patiënt m.b.t. anesthesie-vorm en 
adviseert hen hierover;
• Controleert de algehele conditie van de patiënt en 
meet de vitale functies, lengte en gewicht, schat 
mogelijke risico’s en complicaties in en bespreekt 
complexe gevallen met de anesthesist;
• Maakt de benodigde ruimte gebruiksklaar; 
controleert en legt medicamenten, instrumenten, 
bloedproducten, verbruiksgoederen en eventueel extra 
benodigdheden klaar, controleert apparatuur en stelt 
deze af voor gebruik. Meldt eventuele defecten of 
afwijkingen aan de leidinggevende; 

• Treedt handelend op in acute/levensbedreigende 
situaties door het zo nodig starten van reanimatie en 
het inschakelen van de anesthesioloog en/of arts; 
• Bouwt anesthesiemedicatie en diepte af, bouwt 
spontane ademhaling weer op;
• Maakt aan de hand van meting van vitale 
lichaamsfuncties en type operatie een inschatting van 
de pijn en stemt het beleid hierop af;
• Bedient de C-boog voor het maken van 
röntgenopnamen gedurende de operaties; 
• Bewaakt werkvoorraad van materialen, middelen en 
medicatie, controleert voorraad op kwaliteit en 
kwantiteit en plaatst zonodig binnen kaders 
bestellingen;

Functie-eisen:
• Kennis is vereist op het niveau van een relevante 
hbo opleiding anesthesieassistent, aangevuld met een 
reanimatiecursus en ruime werkervaring.
• Kennis van de organisatie, aseptische methoden, 
gebruikte apparatuur en relevante richtlijnen, 
protocollen en wetgeving is nodig. Houdt 
vaktechnische ontwikkelingen bij d.m.v. vakliteratuur 
en bij/nascholing. 
• De werkzaamheden worden zelfstandig verricht 
binnen procedures en richtlijnen en onder supervisie 
van de anesthesist
• Integriteit in het omgaan met informatie van en over 
patiënten.
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het 
Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans is nodig 
bij het informeren en instrueren van patiënten ( en 
diens familie/ relaties), bij het geven van inhoudelijk 
adviezen en bij de patiënten overdracht.
• Sociale vaardigheden waaronder tact, een 
dienstverlenende instelling en invoelingsvermogen zijn 
vereist in het contact met patiënten en andere 
disciplines

Wat wij bieden:
De functie voor Anesthesie assistent is ingedeeld in 
Functie Groep 50 MIN USD 2,796.00 en MAX 3,888.00 
bruto per maand conform de geldende salarisschaal 
van Fundashon Mariadal.

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kunt u onze website bezoeken 
www.fundashonmariadal.com 
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact 
opnemen met de Heer Danny Rojer via 
telefoonnummer +599 715-8900.  

Sollicitanten:
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij u 
uit om uw sollicitatie vergezeld van kopieën van 
diploma’s en c.v. binnen 14 dagen te richten aan: 
Fundashon Mariadal, t.a.v. de heer Danny Rojer, 
E-mail adres: personeel@fundashonmariadal.org. 

 Sluitingsdatum 31 mei 2018.

De zorginstelling Fundashon Mariadal is op korte termijn op 
zoek naar een:

Anesthesie assistent (m/v)


