KIJK! OPERATIE
Zaterdag 19 maart van 11.00 - 15.00 uur

OPEN DAG
ZIEKENHUIS AMSTELLAND
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Altijd al willen weten
wat er allemaal gebeurt
in een ziekenhuis?
Zaterdag 19 maart 2011, van 11.00 tot 15.00 uur gaan de deuren
van Ziekenhuis Amstelland open, speciaal voor kinderen in de leeftijd
van 9 tot 19 jaar die het leuk vinden om eens te komen kijken wat
werken in een ziekenhuis inhoudt. Samen met je ouders, broertjes,
zusjes, oma’s en opa’s kun je in het thema “KIJK! OPERATIE”
interactief kennis maken met een groot aantal beroepen in de zorg.

Werken in de zorg

Programma
Leuke workshops
Workshops medische en
verpleegkundige handelingen.

Voor middelbare scholieren is er een beroepenmarkt waar je alles te
weten kunt komen over opleidingen en mogelijkheden die er zijn over
werken en leren in een ziekenhuis.

Quiz, doe mee en win!

Kijkje achter de schermen

Boeiende presentatie en op
foto’s op zoek gaan naar de
breuk bij de Röntgenafdeling.

Een leuke quiz met prijswinnaar.

Röntgenafdeling

Er komt heel wat techniek bij kijken om een ziekenhuis goed te laten
draaien, daarom geven we je ook de kans om eens een kijkje achter
de schermen te nemen. Zo is er info over verschillende technische
beroepen als: bouw, logistiek, medische techniek en andere beroepen
in de zorg waar techniek bij nodig is.

Sta jij graag klaar voor anderen?
Ben je gek op kinderen of sta jij altijd klaar om mensen te helpen?
Misschien wil je dan wel later werken in de zorg.
De medewerkers van Amstelring kunnen je alles vertellen over werken
in de thuis-, kraam- en ouderenzorg.

Prikken doe je zo
Prikken in de kunstarm van het
laboratorium.

Leer reanimeren
Een reanimatiecursus.

Je arm in het gips
Leer gips aanleggen.

Lijkt je dit allemaal leuk of ben je nieuwsgierig geworden, kom dan
naar onze gezellige Open Dag. Want een toekomst in de zorg is niet
alleen een boeiende toekomst met super veel mogelijkheden, maar je
kan er ook nog eens veel mensen gelukkig mee maken.
Lees meer op onze site over deze leuke dag!

Hoe snel gaat je hart
Oefenen met het meten van
elkaars hartslag en bloeddruk.
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