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2 Welkom 
 

Stage is in de opleiding verpleegkunde/zorgkunde een belangrijke schakel.  

Het is een onderdeel van het leerproces en stelt je in staat de nodige beroepskennis en 

beroepsvaardigheden op te doen. 

We heten je dan ook van harte welkom in ons ziekenhuis en hopen dat de stage aangenaam en vooral 

zeer leerrijk mag verlopen.  

 

In deze brochure vind je alle noodzakelijke informatie over stage in het Heilig-Hartziekenhuis.  

 

In een eerste deel wordt algemene informatie meegedeeld. 

In een tweede deel wordt de afdeling waar je stage loopt apart belicht zodat je je een beter beeld kan 

vormen van wat je kan verwachten. 

 

Een goede voorbereiding verzekert een vlot verloop van de stage! 

 

 

 

 

We wensen je een succesvolle stage toe! 

 

 

 

 

 



4 
 

 

3 Algemene informatie 
 

3.1 Gegevens van het ziekenhuis 

 
Heilig-Hartziekenhuis 

Mechelsestraat  24  

2500 Lier 

 03/491 23 45 

Website:  www.heilighartlier.be  

Het Heilig-Hartziekenhuis bestaat uit 451 erkende bedden. Zo is ons ziekenhuis opgedeeld in 
meerdere afdelingen: ITE, spoed, heelkunde, geneeskunde, pediatrie, couveuse, materniteit, 
verloskamer, geriatrie, revalidatie, chronische revalidatie, sp palliatieve zorg, neuropsychiatrie, 
psychiatrie en pijnkliniek.  

http://www.heilighartlier.be/


5 
 

 

 



6 
 

3.2 Bereikbaarheid 
• Via hoofdingang Mechelsestraat 

• Via Kolveniersvest (met badge) 

• Via Rolwagenstraat (met badge) 

• Via de zij-ingang van blok E via de bezoekersparking (met badge) 

• Busvervoer → meerdere haltes op loopafstand (Kolveniersvest en Antwerpsestraat, info: 
www.delijn.be) 

• Treinvervoer op 10 minuten loopafstand (info: www.belgiantrain.be) 

• Fietsenstalling → fiets zeker afsluiten→ wel zelf slot voorzien 

 

3.3 Parkeren 
In de nabije omgeving van het ziekenhuis is parkeren erg duur 

• Gratis parkeren kan :  
o op de parking van het cultureel centrum “De Mol” 
o op de Anton Bergmanlaan  
o op de parking van de Carrefour (aan de ring) 

• Op de bezoekersparking van het ziekenhuis is het betalend parkeren 

• Er kan een parkeerkaart voor de ondergrondse parking Dungelhoeff in de onmiddellijke 
nabijheid van het ziekenhuis verkregen worden. Deze kaart kan je aanvragen via 
stage@heilighartlier.be Op het einde van je stage lever je de parkeerkaart terug in op HR. 
Het gebruik van de parkeerkaart is gratis. Er worden enkel kosten aangerekend indien de 
parkeerkaart niet wordt teruggegeven na beëindiging van de stage. 
 

3.4 Maaltijden 
Maaltijd nemen kan :  

• Op de afdeling samen met de verpleegkundigen→ koffie, thee en water zijn voorzien 

• In de personeelsrefter, route 297 1ste verdiep→ koffie, thee en water zijn voorzien 

• In de cafetaria in de centrale hal → eigen lunchpakket mag, wel drank te consumeren  

• Indien de student in de cafetaria van de school wenst te eten, dient hij/zij zich eerst om te 
kleden 

 

3.5 Werkkledij 
• Tijdens de stage is een dienstuniform verplicht. 

• Uniformen worden via de school aangeschaft. 

• Studenten die op OK stage lopen en studenten met een contractstage krijgen van het 

ziekenhuis een uniform. 

• Gesloten geluiddempend schoeisel: zelf te voorzien 

• Correcte persoonlijke hygiëne:  

o lange haren zijn samengebonden 

o kort geknipte, propere nagels, geen nagellak, geen gelnagels 

o geen ringen, polshorloges of andere sieraden aan polsen en voorarmen 

• Verplaatsing naar het ziekenhuis en naar huis gebeurt steeds in dagkledij. Het is niet 
toegelaten om met het uniform het ziekenhuis te verlaten, ook niet naar het studentenhuis.  

• Van zodra men het ziekenhuis betreedt is het verplicht om een mondmasker te dragen 
omwille van de coronamaatregelen. Dit wordt voorzien door het ziekenhuis via een 
mondmaskerautomaat. 

 

http://www.delijn.be/index.htm
file://///hhzlier.int/doc/Public/HR/DossiersAlgemeen/Lore/Stage/Introductiebundels/www.belgiantrain.be
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3.6 Kleedkamers 
Kleedkamers bevinden zich op het gelijkvloers, route 299 

Lockers worden voorzien door het ziekenhuis. Alle studenten brengen zelf een hangslot mee. 

Het ziekenhuis vraagt om zorg te dragen voor de lockers. Dit houdt in dat je op het einde van de stage 

de locker volledig leeg maakt en proper achter laat.  

 

3.7 Badgetoegang 
Om de veiligheid in ons ziekenhuis te waarborgen, wordt de vrije 

toegang tot het ziekenhuis beperkt.  

Enkel de hoofdingang is vrij toegankelijk. 

 

Als student zal je beschikken over een persoonlijke badge tijdens 

de duur van je opleiding. Het laat je toe om bepaalde ruimten met 

badgetoegang te betreden. De badge geeft ook toegang tot de 

mondmaskerautomaat. 

Je badge zal klaarliggen vanaf woensdag vóór je eerste stagedag. Voor de studenten die aan de 
rondleiding deelnemen wordt de badge de dag van de rondleiding opgehaald. Ben je afgestudeerd of 
stop je met je opleiding? Lever dan je badge terug in op de personeelsdienst. 

Het gebruik van de badge is gratis. Vraag je om eender welke reden een nieuwe badge, zal hier een 
kost aan verbonden zijn. Ook indien de badge niet wordt teruggegeven na beëindiging van de stage, 
worden er kosten aangerekend. 

Het gebruik van de badge is strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de toegang onmiddellijk 
geblokkeerd 

Waar heb je overal toegang?  
Ingang Kolveniersvest,  kleedkamers, toegang labo, toegang apotheek, mondmaskerautomaat, poort 
aan de Rolwagenstraat, verpleegruimten, fietsenstalling, …  
Let wel: je badge verleent geen toegang tot de personeelsparking om je wagen er achter te laten. 

Openingsuren HR, route 244? 
Op weekdagen van 8u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u30. 
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3.8 Stageregeling 
De stageregeling gebeurt door de school d.w.z. dat de school zorgt voor de toewijzing van een 

afdeling.  

De uurregeling wordt echter opgemaakt door de hoofdverpleegkundige. Wijzigingen in uren worden 

besproken met de hoofdverpleegkundige en met de stagebegeleiding. 

Iedere afwezigheid wegens ziekte of een andere reden dient tijdig gemeld te worden zowel aan de 

school, aan de stagebegeleiding  als aan de afdeling. 

Vooraleer je start met de stage is het aangewezen dat je contact opneemt met de 

hoofdverpleegkundige (via mail, telefoon,…) om je voorstellen en je uurregeling te ontvangen.  

Contactgegevens van de afdeling vind je in het afdelingsspecifieke deel van deze bundel (hoofdstuk 4). 

 

3.9 Praktische afspraken i.v.m. de eerste stagedag 
Om je goed voor te bereiden op de stage wordt er van je verwacht dat je de introductiebundel van de 

stageafdeling vóór de eerste stagedag zorgvuldig hebt doorgenomen. 

Studenten die voor de eerste maal stage lopen in ons ziekenhuis worden opgevangen door de 

begeleidingsverpleegkundige(n), Myriam Van Mensel en/of Ann Vanderhulst. De eerste stagedag 

verwachten zij alle nieuwe studenten om 8u30 in de centrale hal in het ziekenhuis. De studenten 

mogen wachten aan/in de wachtplaats van de externe begeleiders voor het dagziekenhuis. Bij het 

binnenkomen van het ziekenhuis bevindt deze zich aan de linkerkant, naast de cafetaria. 

Hierna begeleiden Myriam en /of Ann je naar de personeelsdienst voor het afhalen van je persoonlijke 

badge en vervolgens naar de kleedkamers waar je je dienstuniform kan aantrekken. Aansluitend is er 

een korte rondleiding doorheen het ziekenhuis, waarna je wordt begeleid naar je stageafdeling. 

Deelname aan het onthaalmoment is een onderdeel van je stage en is dus verplicht. (enkel voor 

nieuwe studenten!) 

 

3.10 Evaluatie 
We willen graag weten hoe je stage verlopen is en leren uit de feedback die we krijgen. Daarom 
ontvang je tegen het einde van je stage een evaluatievragenlijst via mail. Op die manier kijken we 
steeds hoe we onze stagewerking verder kunnen verbeteren.  
Heb je geen vragenlijst ontvangen? Je kan deze opvragen via: stage@heilighartlier.be  

Bespreek je liever een aantal zaken mondeling? Laat dan zeker iets weten via bovenstaand mailadres. 

 

3.11 Bij wie kan je terecht als student? 
Elke ingewerkte verpleegkundige op een afdeling staat in voor de opvang en de begeleiding van 

studenten. Daarnaast zijn er op elke afdeling mentoren. Een mentor kan je beschouwen als de 

“referentieverpleegkundige voor studenten“ en kijkt er dus op toe dat de stage verloopt volgens de 

verwachtingen van alle partijen. De namen van de mentoren vind je in deel 2 van deze brochure onder      

“ Voorstelling van de afdeling ”. (hoofdstuk 3) 

mailto:tage@heilighartlier.be
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Naast de mentor, de hoofdverpleegkundige en de stagebegeleider als eerste aanspreekpunt, kan je 

ook altijd terecht bij onze begeleidingsverpleegkundigen, Myriam Van Mensel en Ann Vanderhulst 

Zij staan in voor de opvang en begeleiding van nieuwe medewerkers en studenten en zijn te bereiken 

via volgende kanalen: 

• e-mail: begeleidingsverpleegkundige@heilighartlier.be 

•  03 491 21 43 
 

Er staan dus verschillende mensen voor je klaar ingeval van vragen, bedenkingen , problemen…    

Aarzel dus  niet om contact op te nemen indien nodig!
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4 De afdeling 
 

4.1 Voorstelling van de afdeling 
De afdeling Medische Beeldvorming is een medisch-technische afdeling. Patiënten uit alle disciplines 

komen er terecht voor RX-, echo-, CT- en MRI-onderzoeken.  

• Ligging: route 33 of lift A/E, 1ste verdieping  

• Telefoon : 03/491 30 40 (onthaal MBV) - 03/491 30 41 (hoofdvpk.) 

• E-mail : Kristof.Loverie@heilighartlier.be 

 

4.2 Voorstelling van het team 
Verpleegkundig team 

• Hoofdverpleegkundige:  

• Mentoren: Kristof Loverie (RX) – Koen Peeters (CT) – Mil Van den Eynde (MRI) – Rosita 

Goris (Echo) 

• In totaal zijn er 21 verpleegkundigen en 5 zorgkundigen werkzaam op de afdeling.  

• 6 secretaresses versterken het team. 

Medisch team 

• Er zijn 8 radiologen werkzaam op de afdeling: 

- Dr. Baeyaert (diensthoofd) 

- Dr. Bellinck 

- Dr. Mulkens 

- Dr. Ghysen 

- Dr. Salgado 

- Dr. Geuens 

- Dr. Maeyaert 

- Dr. Van Camp 

• Er zijn ook meestal 2 assistenten radiologie in opleiding.  

Andere medewerkers 

• Logistieke medewerkers: zij zorgen voor het vervoer van de patiënten van en naar de 

afdelingen. 

• Onderhoudspersoneel 

Multidisciplinaire samenwerking 

Zoals reeds aangehaald komen patiënten uit alle mogelijke disciplines bij ons terecht. Voor sommige 

onderzoeken is er een nauwere samenwerking met artsen uit andere disciplines, bv.: 

- ERCP wordt door de gastro-enterologen gedaan. 

- Aanprikken van collecties onder CT-geleide wordt door de chirurgen heelkunde 

gedaan. 

- Nierpuncties onder CT-geleide doen de nefrologen. 

- … 

mailto:Kristof.Loverie@heilighartlier.be
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Verder is er ook steeds een radioloog aanwezig op de MOC-vergaderingen (= multidisciplinair overleg). 

Ook de mammografie- en echobeelden van patiënten met borsttumoren worden besproken tussen 

radioloog en gynaecoloog. 

 

4.3 Patiëntenprofiel 
Op Medische Beeldvorming hebben we een zeer uiteenlopend patiëntenprofiel. 

Enerzijds zijn er ambulante patiënten die via de huisarts of specialist worden verwezen.  

Anderzijds hebben we gehospitaliseerde patiënten vanuit alle mogelijke disciplines: neuro, gastro-

entero, revalidatie, oncologie, urologie, nefrologie, heelkunde, pediatrie, IZA,… 

We zien dus veel patiënten uit verschillende disciplines. Het patiëntencontact is eerder kort maar toch 

belangrijk. Patiënten komen hier ook voor minder aangename onderzoeken en dan is het belangrijk 

om de patiënt goed te informeren en gerust te stellen. 

 

4.4 Meest voorkomende verpleegactiviteit 
Op Medische Beeldvorming kunnen volgende verpleegkundige handelingen voorkomen: 

- Prikken/verwijderen perifeer infuus 

- Plaatsen/verwijderen blaassonde 

- Toedienen lavement 

- Voorbereiden en toedienen medicatie IV, PO 

- Aangeven steriel materiaal (bv bij puncties) 

- … 

4.5 Werking van de afdeling 

4.5.1 Algemeen 

• Op MBV is 24u/24u iemand aanwezig. Er wordt bijgevolg in shiften gewerkt: 

• Dagdienst: 8u – 16u30 of 8u30 – 17u 

• Late dienst: 11u – 19u of 14u – 22u 

• Nachtdienst (=inslapende wacht): 22u – 8u 

Studenten: 

• Je werkt 38u/week, concreet 4 x 7,5u en 1 x 8u. 

• De middagpauze is 30 minuten.  

• Er worden op MBV geen late, weekends of nachtshiften gepland voor studenten. 

• Dagdienst : 08.00u – 16.30u 
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4.5.2 Dagindeling 

• Om 7u45 opent het onthaal van MBV. Vanaf dan kunnen patiënten zich aanmelden. 

Het onthaal zorgt voor de inschrijving van alle patiënten (ambulant en 

gehospitaliseerd).  

• Om 8u starten we op de verschillende modaliteiten. 

• Echo, CT en MRI is steeds op afspraak. Uiteraard is er binnen de dagplanning ruimte 

voorzien om dringende aanvragen bij aan te nemen. 

• De drukte op een modaliteit hangt af van verschillende factoren: 

• Veel of weinig aanvragen van interne patiënten. 

• Zijn er consultaties bezig op polikliniek? 

• Drukte op spoedgevallen. 

• Veel of weinig ambulante patiënten. 

• Vakantieperiode? 

• Rond 17u zijn de verschillende zalen normaal gezien afgewerkt. Alleen de afspraken 

voor MRI lopen door tot 21u45. 

• Vanaf 17u is het bijgevolg ook rustiger waardoor het mogelijk is de dienst te bemannen 

met 3 vpk en 1 zorgkundige (1 vpk op MR, 2 vpk en 1 zorgkundige voor de rest van de 

modaliteiten). 

 

4.5.3 Afdelingsgebonden afspraken 

• Je draagt de voorgeschreven beroepskledij. 

• Bij ziekte vergeet je zeker de afdeling niet te verwittigen. 

• !!! Bij zwangerschap of mogelijke zwangerschap verwittig je onmiddellijk de 

hoofdverpleegkundige!!! Ook hij is gebonden aan het beroepsgeheim dus verzwijg dit 

a.u.b. niet.  

• Net zoals voor eigen werknemers is het voor studenten verboden om tijdens de 

zwangerschap blootgesteld te worden aan de radioactieve stralen. Je stage op MBV 

zal dan niet kunnen doorgaan. Er wordt samen met jou en de stagebegeleiding een 

oplossing gezocht.  

 

4.6 Overlegstructuren 
De evaluatie op het einde van je stageperiode gebeurt door de hoofdverpleegkundige. Hij informeert 

zich uiteraard bij de collega’s waarmee je gewerkt hebt tijdens je stage. 
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4.7 Wat verwachten wij van studenten? 
Aangezien de stageperiode zeer kort is, liggen de verwachtingen iets anders dan op de 

verblijfsafdelingen. 

Het is absoluut niet de bedoeling om als student verpleegkunde zelf RX-foto’s te nemen, CT- of MRI-

onderzoeken te doen. 

Het belangrijkste is dat je tijdens deze stageweek een zo ruim mogelijk beeld probeert te krijgen van 

‘de radiologie’.  

• Welke onderzoeken worden er gedaan?  

• Hoe verlopen deze onderzoeken?  

• Krijgt de patiënt specifieke voorbereiding en/of nazorg? 

• Welke veiligheidsvoorschriften gelden er op MBV? 

• Hoe worden beelden gemaakt op conventionele RX, echo, CT, MR? (basis) 

• … 

Wij zorgen voor een doorschuifsysteem zodat je op alle modaliteiten terecht komt.  

Van de studenten verwachten we een actieve inzet. Toon interesse, stel vragen als iets niet duidelijk 

is, vraag om bepaalde verpleegkundige handelingen te kunnen doen,… 

 

4.8 Slot 
Hopelijk biedt deze onthaalbrochure je al een eerste kennismaking met de afdeling zodat je met veel 

enthousiasme aan de stage kan beginnen. 

Wij hopen je hiermee een houvast te bieden voor de periode dat je in het ziekenhuis stage loopt. 

 

Wij wensen je in ieder geval veel leerkansen en succes toe! 
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