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Na mijn middelbare school heb ik lang en vaak getwijfeld of 

ik de juiste vwo-vakken moest afronden om me in te schrijven 

voor geneeskunde, maar ik heb uiteindelijk nooit de stap 

genomen. 

Toen kwam ik een keer in gesprek met een operatieassistent 

en zij vertelde mij over de opleiding en de werkzaamheden 

die erbij hoorden. Ik was gelijk enthousiast en ben me gaan 

verdiepen in de opleiding en de opleidingsplekken. Was dit 

dan de ‘zorg switch’ waar ik al vaak aan had gedacht?! Via 

via regelde ik dat ik een keer kon meekijken op de OK van het 

Diakonessenhuis te Utrecht om er zeker van te zijn of het 

wel echt wat voor me zou zijn. Dit was het zeker en toen ik 

hoorde dat er ook nog een vacature voor een opleidingsplaats 

was, heb ik meteen gesolliciteerd en zat ik drie maanden later 

in de schoolbanken. 

In het eerste jaar ben ik volledig gestopt met werken bij  

het Dolfinarium, maar in het tweede jaar merkte ik dat het 

weer kriebelde en ik wel tijd had om af en toe een dagje bij  

te springen. Zeker omdat wij in het Diakonessenhuis  

36 uur werken (4x 9 uur) heb ik ook een dag doordeweeks 

vrij. Omdat het Dolfinarium toen ook behoefte had aan een 

invaller vanwege ziekte, ben ik naast mijn opleiding weer 

aan de slag gegaan als dolfijnentrainer, als invaller 

bij ziekte of personeelstekorten, vooral in het hoogseizoen 

(de zomermaanden). Los van het feit dat het soms best zwaar 

is, ben ik superblij dat ik deze twee banen kan combineren 

en ik vind het ook heel fijn dat ik nog met de dolfijnen kan 

werken. 

Het werken als operatieassistent is heel anders, maar ook 

erg leuk om te doen! Wat ik er leuk aan vind is dat het zowel 

een doe- als een denkbaan is. Je bent lekker praktisch bezig, 

spullen halen, apparatuur klaarzetten en aansluiten, steriel 

aankleden, tafels opdekken, instrumenteren, omlopen en ga 

zo door. Wat me ook aantrekt is dat je ook moet nadenken 

over wat je aan het doen bent. Je krijgt tijdens de opleiding 

veel medische theorie die ik erg interessant vond en je goed 

helpt bij het instrumenteren. De anatomie die je normaal 

op plaatjes ziet, zie je tijdens je werk real life. Het is erg 

belangrijk dat je weet waar je mee bezig bent, maar dit leer 

je ook allemaal tijdens de opleiding. Wat ik minder leuk 

vind is dat je altijd binnen zit, gelukkig hebben wij in het 

Diakonessenhuis ramen op de OK zodat je wel lekker naar 

buiten kunt kijken. Als je een praktische baan zoekt en je 

vindt het menselijk lichaam interessant, dan is dit de baan 

die je zoekt! Wat ook heel handig is, is dat je werken en leren 

combineert en je vanaf het begin al een vergoeding krijgt. 

Dit maakt het makkelijker voor mensen die al aan een salaris 

gewend zijn.

Overeenkomsten

Zowel in het Dolfinarium als het Diakonessenhuis heb ik te 

maken met zorg. In beide op een andere manier natuurlijk, 

maar in beide even belangrijk. De dolfijnen in het Dolfinarium 

krijgen van ons de hoogst mogelijke zorg, zo veel mogelijk 

liefde, en de aandacht en verrijking die wij ze kunnen geven. 

Gezondheidstraining is een van de belangrijkste trainingen. 

Wij hebben de dolfijnen getraind zodat we kunnen 

bloedprikken, we kunnen maagsappen en longkweken 

afnemen, en een gastroscopie of een bronchoscopie doen. 

Allemaal bekende onderzoeken die ook in een ziekenhuis 

gedaan worden.

Verschillen

Vooral de steriliteit! In het Dolfinarium duik je zo met je blote 

handen de emmer met vis in zonder eerst handschoenen aan 

te doen. Dat zou ook wel een beetje raar staan tijdens de show. 

Ook sta je lekker buiten met het zonnetje op je hoofd of de 

wind door je haren. Geen plenum of speciale luchtbehandeling. 

Mijn naam is Marloes van Boeijen, ik ben 29 jaar oud en ik ben eind derdejaarsleerling van de CZO opleiding tot operatieassistent. 

Na mijn vwo (Economie en Maatschappij) heb ik de hbo Leisure management afgerond aan de Stenden hogeschool te Leeuwarden. 

Aansluitend aan mijn opleiding heb ik bijna drie jaar gewerkt als eventmanager bij een groot bedrijf. Dit was erg leuk en leerzaam, 

maar dankzij mijn deelname aan een tv-programma (Dolfijnen in de Hoofdrol, RTL4) heb ik de kans gekregen om aan de slag te gaan 

als dolfijnentrainer bij het Dolfinarium in Harderwijk. Aansluitend heb ik daar drie jaar als dolfijnentrainer gewerkt, iets heel anders dus!

Het vak van operatieassistente is zowel een denk-als doebaan


