
Nog even geniet ze van de zomervakantie, maar straks 
mag ze er weer vol tegenaan. Sanne Bergsma (20) 
gaat vanaf september, samen met haar beste vriendin 
Sacha Jansma, aan de slag als verpleegkundige in het 
Zaans Medisch Centrum. Met haar MBO-diploma 
Verpleegkunde net op zak volgt ze nu de HBO-V- 
opleiding binnen het ziekenhuis. 'En als het even kan, 
wil ik ooit nog gipsverbandmeester worden.'

De zorg zit haar in het bloed. Met haar moeder en zus als 
voorbeeld begon Sanne twee jaar geleden haar leer-werk-
traject tot verpleegkundige in het Zaans Medisch Centrum. 
Afgelopen juli nam ze haar diploma in ontvangst. Ook voor 
haar volgende stap koos ze voor dezelfde werkgever:  
'Wat ik prettig vind, is dat het Zaans Medisch Centrum zo 
lekker dichtbij is. Ik hoef nooit heel vroeg op te staan.'

Dingen anders doen
Ook de werksfeer was bepalend voor haar hernieuwde 
keuze: 'In het afgelopen jaar heb ik met veel plezier op de 
afdeling Cardiologie gewerkt. Dat is een team van gezellige 
collega’s die allemaal voor je klaarstaan om je te helpen.  
Ik heb veel van ze geleerd.' Of er ruimte was om zelf 
nieuwe initiatieven te ondernemen en om dingen anders  
of beter te doen? 'Die ruimte is er zeker.  
Voor mijn MBO-eindopdracht ben ik bezig geweest om te 
kijken hoe we het contact tussen arts en verpleeg kundige 
verder kunnen verbeteren. Samen met alle collega’s 
hebben we daaraan gewerkt.'
In haar korte carrière maakte Sanne nog de verhuizing van 
het oude naar het nieuwe Zaans Medisch Centrum mee. 
'Dat was een hele operatie. In het begin moest je wel even 
je weg - en de spullen - zien te vinden, maar het resultaat is 
ernaar: het is een mooie werkplek geworden.'

'Mijn droom is om ooit 
gipsverbandmeester te worden'

Zaans Medisch Centrum
Koningin Julianaplein 58, 1502 DV Zaandam
075-6502911  •  www.zaansmedischcentrum.nl

> Ik hoef nooit 

heel vroeg  

op te staan

Gipsverbandmeester
De deuren van het nieuwe gebouw staan vanaf september 
weer wagenwijd voor haar open. Ze vindt het leuk om 
samen met haar beste vriendin - 'We kennen elkaar  
vanaf het begin van de MBO-opleiding' - de volgende  
stap in haar zorgcarrière te zetten. 'Het is fijn dat we de 
HBO-V praktijkroute vanuit het Zaans Medisch  
Centrum kunnen doen.'
Hoewel Sanne geniet van haar werk als verpleegkundige, 
kijkt ze voor de toekomst ook graag verder: 'Graag zou ik 
nog eens gipsverbandmeester willen worden. Als kind heb 
ik ooit iets gebroken. Toen het gips eraf mocht, zei ik: ‘Ik wil 
ook eens met zo’n pizzazaag in iemands gips zagen.’  
Maar zover is het nog lang niet. Eerst wil ik werk- én 
levenservaring opdoen en een tijdje als verpleegkundige 
blijven werken. Ik heb er zin in!'

Ook werken bij het Zaans 
Medisch Centrum?

We maken graag kennis met je.  
We zoeken bijvoorbeeld operatie-

assistenten, anesthesiemedewerkers  
en SEH-verpleegkundigen.  

Meer weten? Kijk op www.zaansme-
dischcentrum.nl/vacatures.

MBO-verpleegkundige 
Sanne Bergsma volgt vanaf 
september de opleiding  
HBO-V binnen het  
Zaans Medisch Centrum
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