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Weer een zorg
 minder...

’ Waarom heb je gekozen voor deze 
hbo-opleiding?
Gezondheidszorg heeft altijd mijn interesse ge-
had en ik ben daarnaast goed in exacte vakken en 
economie. Door alleen een medische opleiding te 
doen, word je al snel een hoek in gedrukt, en puur 
techniek zag ik ook niet zitten. Toen ik mij ging 
oriënteren voor een opleiding kwam ik al snel uit 
bij Gezondheidszorg technologie, waar  gezond-
heidszorg, techniek en bedrijfskunde met elkaar 
worden gecombineerd. 

( bij wat voor soort bedrijven kun je met 
jouw opleiding terecht?
Je kunt natuurlijk gaan werken bij zorginstel-
lingen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en 
kleine medische centra. Maar je kunt ook terecht 
bij bedrijven die medische technologie of ICT-

oplossingen aanbieden, en zelfs bij grote inter-
nationale bedrijven als Siemens en Philips.

) Wat doe jij voor werk?
Op het moment ben ik projectmanager bij Care-
sharing, een bedrijf dat zich specialiseert in 
software voor de eerstelijnszorg (huisartsen) en 
patiëntenzorg. Ik probeer de moeilijke technische 
zaken op het gebied van medische software op 
een simpele manier te vertalen en toe te passen 
bij onze klanten. 

* Welke vaardigheden en eigenschappen heb 
je voor deze functie nodig?
Je moet goede communicatieve vaardigheden heb-
ben, de techniek begrijpen en kunnen vertalen en 
als echte teamspeler kunnen werken. In de zorg 
vind je veel mensen met heel drukke agenda’s die 
alleen tijd hebben voor echt ‘belangrijke’ zaken. 
Als gezondheidszorgtechnoloog ben je vaak een 
schakel in het geheel. 

+ Waarom heb je voor dit bedrijf gekozen?
Ik krijg in dit bedrijf veel verantwoordelijkheden 
en mogelijkheden om mijzelf verder te ontwik-
kelen op het gebied van gezondheidszorgtechno-
logie. Daarnaast werk ik in een heel leuk, jong 
en enthousiast team waarin we met z’n allen op 
een vernieuwende manier de gezondheidszorg in 
Nederland proberen te verbeteren. 
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