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VOORWOORD
Beste student(e),
We heten je van harte welkom in AZ Nikolaas en hopen dat deze stage voor jou een positieve leerervaring
wordt.
Met deze brochure willen we je de nodige informatie bezorgen om je van bij de start op weg te helpen.
Tijdens de stage krijg je de kans om je schoolkennis toe te passen in de praktijk en verder te ontwikkelen.
Door de eigenheid van ons ziekenhuis hopen wij een meerwaarde aan je opleiding te kunnen geven. Als
instelling opteren wij voor een open communicatie en zorgzame betrokkenheid tegenover de studenten.
Tenslotte willen wij je alvast bedanken voor jouw inzet en inbreng ten aanzien van onze patiënten.
We hopen dat je mag uitgroeien tot een fijne en competente zorgverlener.

Tineke Van Esbroeck
Jolien Van Goethem
Sara D’Haen
Inge Geers
Begeleiders nieuwe medewerkers en studenten
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Algemene informatie
1. Voorstelling van het ziekenhuis
Voorstelling directie
MISSIE VAN AZ-NIKOLAAS
VERSCHILLENDE CAMPUSSEN

GRONDPLAN CAMPUS SINT-NIKLAAS
GRONDPLAN CAMPUS BEVEREN

Organogram - zie bijlage 1

2. Kennismaking stageplaats
A. INTRODUCTIE EN RONDLEIDING
Studenten Geneeskunde
Studenten Geneeskunde gaan na het afhalen van de badge bij het FSP in campus Moerlandstraat
rechtstreeks naar hun stagemeester.
Zie richtlijnen in verwelkomingsmail.

Studenten Verpleegkunde, Vroedkunde, Logistiek, Zorgkundigen,
Paramedische,…
Studenten die voor het eerst stage lopen in campus Sint-Niklaas worden ’s maandags (uitz.
feestdagen) op hun eerste stagedag om 8 uur verwacht aan het onthaal van campus Lodewijk De
Meesterstraat (SL). De studenten die een tweede keer stage lopen, maar op een andere campus in
Sint-Niklaas, volgen opnieuw de rondleiding en algemene introductie.
Andere studenten starten rechtstreeks op hun stageplaats.
De algemene introductie op maandagochtend gaat door in de cafetaria ‘Den Houtbriel’ campus SL
en wordt gegeven door de begeleiders van studenten.
Andere campussen
De studenten krijgen een rondleiding en worden begeleid door de verantwoordelijke van de
stageplaats.
Straatbeeld hoofdingang AZNikolaas Campus Lodewijk
De Meesterstraat (SL)

SL

SM

Hoofdingang AZ-Nikolaas
Campus Lodewijk De
4
Meesterstraat (SL)

B. KENNISMAKING
Studenten nemen vooraf contact op met de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke van de
stageplaats of komen eens langs op de afdeling.
Dit voor een 1ste kennismaking met de verantwoordelijke alsook voor afspraken rond de stage-uren,
praktische zaken en specifiek verwachtingen.

C. AFDELINGSPROFIELEN
Afdelingsprofielen van stageplaatsen zijn terug te vinden op de website. Een afdelingsprofiel helpt
studenten om zich voor te bereiden op hun stage. We raden de studenten aan deze vooraf door te
nemen. Een afdelingsprofiel bevat informatie over de verpleegeenheid:
contactgegevens, pathologie en behandelingen, verpleegactiviteiten, dagindeling, doelstellingen en
tips.

3. Verplichte stagedocumenten
Stagecontract
Werkpostfiche
Attest van de arbeidsgeneesheer

4. Praktische zaken
A.

FACILITAIR SERVICEPUNT (FSP) IN AZ NIKOLAAS

In AZ Nikolaas kan voor een aantal praktische zaken zoals een badge, persoonlijke login, kledij en een
verblijfsplaats terrecht in het Facilitair Service Punt of FSP.
Dit servicepunt is in de onmiddelijke nabijheid van de receptie van AZ-Nikolaas Campus Moerlandstraat.

Facilitair Service Punt – FSP
Campus Moerlandstraat 1
9100 Sint-Niklaas
Interne straat 744
: 03/ 760 20 20
: fsp@aznikolaas.be

Bereid de stage voor…
Waarvoor naar het FSP?
BADGE
LOGIN
KLEDIJ

Openingsuren:
Weekdagen:
Schoolvakanties:
Zon- en feestdagen :

B.

8:00 tot 12:00 – 12:30 tot 16:30
8:30 tot 12:00 – 12:30 tot 16:30
Gesloten

VERBLIJFPLAATS

BADGE

Alle studenten dienen in het bezit te zijn van een badge .
Deze badge geeft:
 Toegang tot de lokalen en diensten die voorzien zijn van een badgelezer
 Toegang tot studentenkleedkamers
 Toegang tot parking en fietsenstalling
 Toegang tot personeelskorting bij maaltijden in de cafetaria’s van het ziekenhuis.
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Deze badge is, mits een waarborg van 20 euro, te verkrijgen op het FSP.
Vóór de startdag van de stage halen studenten zelf hun badge af aan het FSP.
Indien niet mogelijk gelieve dit te bespreken met het stagebureau van de school.
Aan het einde van elke stageperiode wordt de badge terug ingeleverd op het FSP.
De waarborg van 20 euro zal terugbetaald worden aan de student.
Indien het niet lukt om de badge binnen te brengen tijdens de openingsuren van het FSP, kan de
student vooraf langsgaan op het FSP om de waarborg terug te vorderen. Er zullen richtlijnen
meegegeven worden om de badge achteraf in de postschuif van het FSP te deponeren.
Aan het einde van de stageperiode wordt de badge buiten werking gesteld.
Resterend geldwaarde op de badge, afhalen aan de kassa in de cafetaria.

C. LOGIN
Enkele studentengroepen (studenten verpleging, vroedkunde, kinesisten, ergotherapeuten…)
krijgen een persoonlijke login. De login wordt meegegeven vanuit het Facilitair Service Punt, na het
inlezen van je identiteitskaart. Indien je geen login op het FSP meekrijgt, kan de verantwoordelijke
van de stageplaats dit aan de student bezorgen.
Deze zal toegang geven tot bepaalde ziekenhuisprogramma’s, elektronisch medicatie beheer, …
De login dient strikt persoonlijk gebruikt te worden en zal gekoppeld zijn aan een paswoord. Dit
paswoord kan de student wijzigen via https://paswoord.aznikolaas.be of via het intranet AZ-Nikolaas.
Studenten die verschillende stages doen binnen AZ-Nikolaas. Gebruiken steeds dezelfde login en
paswoord. Dus onthoud je login en paswoord na je stage! Deze zal enkel actief zijn tijdens je
stageperiode. Let op na 6 maanden zal je een nieuw paswoord moeten kiezen.

D. KLEDIJ
Studenten Verpleegkunde, Vroedkunde, Logistiek, Zorgkundigen, Paramedische,…
Momenteel wordt er stagekledij voorzien van AZ-Nikolaas voor alle studenten. Deze is ter beschikking in de
studentenkleedkamers.
Omwille van handhygiëne wordt het bedekken van de onderarmen niet toegelaten. Er wordt geen
persoonlijke kledij over de werkkledij gedragen tijdens de verzorging van patiënten.
De schoenen moeten de voeten volledig omsluiten, goed steunen, geluidloos en goed te reinigen zijn. Open
schoenen zijn niet toegelaten.
Een hoofddoek is enkel toegestaan indien deze voldoet aan de voorgeschreven reglementering, namelijk:
wit en 60 x 60 cm.
Indien de student niet beschikt over een eigen beroepskledij is er de
mogelijkheid om een pakje te lenen met een waarborg van 30 euro, te verkrijgen op het FSP.
Voor de afdelingen OPERATIEKWARTIER, INZO, SPOED,INWENDIGE 8 OF EEN AFDELING MET CPEBESMETTING zijn er specifieke richtlijnen i.v.m. de stagekledij. Informeer hiernaar op het FSP.

Studenten Facilitair, Financieel, Administratie
Loop je stage in het facilitair departement of financieel- administratief departement informeer op het FSP
wat de richtlijnen zijn i.v.m. de stagekledij.
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E. ARBEIDSONGEVAL EN PRIKACCIDENT

Wanneer een student een verwonding oploopt, dient dit zo snel mogelijk verzorgd te worden op de
EHBO posten. De student verwittigt de hoofdverpleegkundige of de verantwoordelijke van de
afdeling.

EHBO posten





SM & SL: spoed
BE: geriatrie A2
TE, HA, SG: onthaal
Facilitair platform: keuken en magazijn

Trefwoord NIKOdoc: Welzijn en veiligheid op het werk

F. AFWEZIGHEID-ZIEKTE
Bij ziekte verwittigt de student onmiddellijk de stageafdeling en het stagebureau van de school.
Het inhalen van de stage wordt nadien op het stagebureau besproken.
Andere afwezigheden: terugkomdagen, vakantie, examens,…
moeten op de eerste dag medegedeeld worden aan de verantwoordelijke van de stageplaats door de
student.

G. MAALTIJDEN
In alle cafetaria’s kunnen studenten terecht met hun eigen lunchpakket. Deze kan voor de maaltijd
bewaard worden in de koelkast van de stageplaats. Koffie, thee, soep en water zijn gratis verkrijgbaar.

Campus Sint-Niklaas
De campussen in Sint-Niklaas hebben elk een eigen cafetaria:
 Cafetaria campus Moerlandstraat (SM) = De Groote Mart
Openingsuren weekdagen 8u tot 20u / weekend 11u tot 19u
 Cafetaria van campus L. De Meesterstraat (SL) = Houtbriel
Openingsuren weekdagen van 8u tot 19u30 / weekend van 11u tot 17u
Warme maaltijden zijn te verkrijgen van 11u tot 14u en van 16u30 tot 18u30. In het weekend is er
een beperkte dienstverlening in campus SL.
Beide cafetaria’s bevinden zich op het gelijkvloers nabij het onthaal.
In de cafetaria’s kan de student tegen democratische prijzen een maaltijd nuttigen.
De student kan er eten in een aangename omgeving en er is een buitenterras voorzien.
Er is een gevarieerd aanbod van broodjes met beleg, koude schotels, saladbar en warme
maaltijden. Deze zijn te verkrijgen tegen personeelstarief. Betalen gebeurt met de badge.
Aan de kassa van de cafetaria kan de student geld op zijn badge plaatsen. Op het einde van de
stage kan de student het resterend bedrag op de badge opvragen in de cafetaria.

Campus Beveren
De Cafetaria in campus Beveren = Waranders bevindt zich op het gelijkvloers nabij het onthaal.
De student kan er smosjes, belegde broodjes, koude gerechten, croque monsieur,… verkrijgen.
Dagschotels zijn ook te verkrijgen aan personeelstarief mits reservatie voor 8 uur via het onthaal .
 Openingsuren weekdagen: 10u-17u /weekend: 14u -17u
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H. KLEEDKAMER
Er zijn individuele kleerkastjes voorzien in de studentenkleedkamer. De student moet geen waarborg
geven voor het gebruik van deze kleerkastjes.
Het ziekenhuis zorgt voor de schoonmaak van deze ruimte en is niet aansprakelijk voor diefstal en
onregelmatigheden (steeds melden bij ‘Dienst Bewaking’03/760 78 90).
Na iedere stageperiode moet het kleerkastje vrijgegeven worden en het deurtje openstaan.

Campus Sint Niklaas
Studenten Verpleegkunde, Vroedkunde, Logistiek, Zorgkundigen, Paramedische,…
Studenten die stage lopen in campus SL en SM kleden zich om in de studentenkleedkamer, die zich
in de kelder bevindt van campus Sint-Niklaas Lodewijk De Meesterstraat.
De toegangsdeur tot de kelder is in straat 928 en is enkel te openen met de badge.
De individuele kleerkastjes worden tijdens het gebruik afgesloten door middel van een codeslot.
Bij problemen zullen studenten de dienst Bewaking contacteren 03 /760 79 14.

Campus Beveren
De kleedkamers bevinden zich op het gelijkvloers en zijn enkel toegankelijk met de badge.
De studentenkastjes hebben een codeslot.
De verantwoordelijke van de stageafdeling zal de student begeleiden naar de kleedruimte.

Gebruik van studentenkleedkastje
Kastje type 1
 Kies een leeg kastje dat vrij is  een kastje met een groene bol
 Kastje veilig afsluiten:
o ‘On’ drukken + kies een persoonlijke code
bestaande uit 4 cijfers
kastnummer
o Grijze hendel omhoog draaien
onthouden!
o Controleer of je kastje op slot is
 Vergeet je code en kastnummer NIET
 Kastje openen:
o ‘On’ drukken + persoonlijke code bestaande uit 4 cijfers 1 keer indrukken
Kastje Type 2 ‘BISLEY’
 Kies een leeg kastje dat vrij is
 Kastjes veilig afsluiten:
o Kies een persoonlijke code bestaande uit 4 cijfers
o Druk de 4-cijferige code 2 keer in
o Grijze hendel omhoog draaien
o Controleer of je kastje op slot is
 Vergeet je code en kastnummer NIET
 Kastje openen:
o Persoonlijke code bestaande uit 4 cijfers 1 keer indrukken
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I. INDIVIDUELE OPBERGRUIMTE
Er zijn kleine lockerkastjes voorzien op de afdeling van de stageplaats. De student kan er persoonlijke
zaken in bewaren zoals een handtas en een stagemap.
De sleutel dient dagelijks na de stage op het kastje bevestigd worden daar deze niet persoonlijk is.
Breng vooral geen waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis.
De student Legt zijn GSM in zijn locker en niet in zijn stagepak tijdens de stage.
GSM gebruik kan uitzonderlijk voor privédoeleinden mits toestemming van de verantwoordelijke op de
stageplaats. In bepaalde zones is GSM gebruik uitdrukkelijk verboden, wat daar uitdrukkelijk wordt
meegedeeld.

J. PARKEREN
Alle ziekenhuizen zijn gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.
Bereikbaarheid campussen

Campus Sint Niklaas
De fietsenstallingen en de parking zijn enkel toegankelijk met de studentenbadge.
Met de fiets
Er is een overdekte fietsenstalling voorzien op de site SM en SL.
Campus Moerlandstraat - SM
Campus Lodewijk De Meesterstraat -SL

Met de auto
Parkeergelegenheden in omliggende straten van het ziekenhuis. Vb. Magnolialaan, Gladiolenstraat.
Let op: er zijn straten dicht bij het ziekenhuis waar je moet betalen of een parkeerschijf moet
gebruiken.
Uitzondering nachtdienst: studenten hebben toegang met de studentenbadge tot de
ondergrondse parking - SM of de doktersparking – SL.

Campus Beveren
Parkeergelegenheden in omliggende straten van het ziekenhuis. Vb. (langsheen N 70 Oude
Zandstraat, parking van het Wit Gele Kruis Vuurkruisenlaan,…)
Uitzondering nachtdienst : studenten hebben toegang met de studentenbadge tot de
ondergrondse parking in Beveren.

Campus Hamme
Indien je met de wagen komt, kan je op de binnenplaats van het ziekenhuis parkeren.
Hier is ook een overdekte fietsenstalling op de binnenplaats voorzien.

Facilitair Platform
Parkeren kan op de voorziene parking of op de straat.
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K. VERBLIJFPLAATS VOOR STUDENTEN
Het ziekenhuis geeft de studenten de mogelijkheid om te verblijven in het ziekenhuis tijdens de stageperiode.
De verblijfplaats ‘Japanse Kers’ genaamd is tijdelijk niet beschikbaar
Deze kamers zijn gratis voor studenten tijdens de stageperiode.
De sleutel (mits waarborg van 50€) en de praktische informatie is te verkrijgen
op het op het FSP . De Japanse kers is tijdelijk niet beschikbaar omwille van de
maatregelen genomen voor COVID-19. Momenteel zijn er 5 kamers ter beschikking in hogeschool Odisee.

5. Informatiebronnen
A. WEBSITE- FACEBOOKPAGINA
Voor het vinden van algemene informatie over AZ Nikolaas is de website www.aznikolaas.be met
deelwebsites een belangrijke bron. Op deze website vind je informatie voor de patiënt, de bezoeker,
de professional en het medisch aanbod in de organisatie. De ontwikkelingen en toekomstplannen
binnen de verschillende campussen van het AZ Nikolaas kan je volgen op de website
www.topzorgwarmhart.be. Activiteiten, evenementen en nieuwtjes vind je ook terug op de
facebookpagina www.facebook.com/AZNikolaas.

B. NIKODOC
De procedures die opgesteld zijn in het ziekenhuis vind je terug op Nikodoc.
Nikodoc kan je raadplegen op alle computers van de stageafdelingen alsook op
de computers aan het FSP (Campus Moerlandstraat – straat 744) of postlokaal
(Campus Lodewijd De Meesterstraat – straat 928).

10

C. INTRANET
AZ Nikolaas gebruikt het intranet om informatie te verspreiden binnen het ziekenhuis. Deze interne
informatie kan door alle studenten geraadpleegd worden op een computer van de afdeling Het intranet is
gebruiksvriendelijk en bevat informatie over de organisatiestructuur van het ziekenhuis, verslagen,
personeelszaken, vormingskalender, telefoonlijsten, permanentielijsten, openingsuren cafetaria…
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6. Kwaliteit en veiligheid in de zorg
A. INFECTIEPREVENTIE
Handhygiëne
De basisprincipes voor handhygiëne zijn:






Kleding met korte mouwen (max. tot aan de elleboog)
Korte, propere nagels zonder nagellak
Geen valse nagels
Geen juwelen aan de polsen, handen en onderarmen
Haren langer zijn dan schouderhoogte, in een
verzorgings- of onderhoudsfunctie, worden de haren bij elkaar
gebonden.

De 5 momenten (indicaties) voor handhygiëne:
1.
2.
3.
4.
5.

Vóór patiëntencontact
Na patiëntencontact
Vóór een zuivere/invasieve handeling
Na blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen
Na contact met de directe patiëntenomgeving

De werkplek is voorzien van




Voorlichtingsmateriaal voor handhygiëne.
Water, zeep en papieren handdoeken voor het correct wassen van de handen.
Handalcohol op directe plaatsen van patiëntenzorg.

Trefwoord NIKOdoc: basisvoorwaarden handhygiëne

Isolatie
Sommige patiënten zijn in isolatie geplaatst. Studenten informeren bij de verpleegkundige, arts of de
verantwoordelijke van de afdeling alvorens deze kamers te betreden.
Instructies MRSA, CPE, VRE, CDAD, TBC, isolatie , dekolonisatie, screening,… zijn terug te vinden in
NIKOdoc
Trefwoord NIKOdoc: isolatieprocedure
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B. PATIËNTEN IDENTIFICATIE
Studenten stellen zichzelf voor aan de patiënten en collega’s op
de stageplaats.
Patiënten worden binnen het ziekenhuis op 2 manieren
geïdentificeerd:



Bandje met identificatiegegevens bij verblijvende patiënten
Sticker met identificatiegegevens bij ambulante patiënten

Om er zeker van te zijn dat je elke zorgverstrekking of interventie bij
de juiste patiënt gaat toepassen moet de identiteit van de patiënt
worden gecontroleerd.
Studenten doen een actieve bevraging bij het aandoen van het patiënten bandje, een eerste contact en
kritische (invasieve) processen.
Bij de overige zorgprocessen volstaat een controle van de sticker of het bandje.
Let op! Bij toediening van Hoog Risico Medicatie (HRM) en bloed- en bloedproducten dient aanvullend
aan de actieve bevraging een dubbelcheck te gebeuren en wordt dit eveneens geregistreerd in het
patiëntendossier.
Trefwoord NIKOdoc: patiëntidentificatie

C. INCIDENTENMELDING
Het melden van een incident of een (bijna-)incident kadert in de continue verbetercyclus van de kwaliteit
van de zorg in AZ Nikolaas. Voor majeure incidenten en trends worden verbeteracties geformuleerd en
opgevolgd binnen een VAP (Verbeteractieplan) van de afdeling, zodat dergelijke incidenten in de
toekomst kunnen vermeden worden.
Een (bijna-) incident bij een patiënt moet gemeld worden, de student bespreekt dit met de
verantwoordelijke van de stageplaats.
Meldingen kunnen worden geregistreerd via:
-> Intranet -> knop meldingen
-> Nikodoc -> invullen

Studenten zijn op de hoogte van de lopende verbeteractiepunten op zijn/haar afdeling.
Deze worden genoteerd op het verbeterbord op de stageafdeling.
Trefwoord NIKOdoc: incident melding
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D. VEREISTE INSTELLINGSRICHTLIJNEN (VIR’S)
Om de kwaliteit en veiligheid in de zorg voor patiënten te garanderen, zijn er een aantal VIR’s Vereiste
Instellings Richtlijnen opgesteld.
Zorgverleners en studenten in de zorg zijn op de hoogte van deze richtlijnen en trachten deze ook toe te
passen. Meer info is terug te vinden in Nikodoc en in het zakboekje voor zorgverleners,
ondersteunende diensten en artsen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

AB profylaxe
Decubitus preventie
Handhygiëne
Hoog Risico Medicatie
Medicatieverificatie
Medische apparatuur
Meld- en leersysteem
Patiëntidentificatie
Safe Surgery Checklist
SBAR
Tromboseprofylaxe
Valpreventie
Veilig gebruik infuuspompen
Veilig injecteren

7. Noodnummers
De noodnummers kan je terugvinden op intranet,op de studentenbadge en op de telefoontoestellen
binnen AZ Nikolaas.
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8. Welzijn en veiligheid op het werk

Een aantal praktische zaken rond het welzijn en veiligheid zijn terug te vinden in de ‘infobrochure welzijn
en veiligheid op het werk’
 Milieu – en afvalbeleid van AZ-Nikolaas
 Gevaarlijke stoffen en voorzorgsmaatregelen
 Ergonomie –manutentie
 Brandveiligheid
 Psychosociale risico’s – vertrouwenspersonen
 Arbeidsongevallen – arbeidsveiligheid
Werkpostfiche afdelingsgebonden klik hier

Trefwoord Nikodoc:- infobrochure welzijn en veiligheid op het werk
-werkpostfiche

9. Reglement inwendige orde
10 duidelijke afspraken voor de patiënten en medewerkers die werkzaam/actief zijn in het ziekenhuis.

10.

Vakantie- of weekendwerk

Het AZ Nikolaas stelt tijdens de vakantieperiode en in het weekend stagiairs te werk. Dit creëert voor
studenten nieuwe kansen, studenten maken al kennis met het echte beroepsleven, werken in een
vertrouwde omgeving en bovendien kunnen ze tijdens deze periode nog heel wat leren.
Meer informatie over vakantiewerk en het sollicitatieformulier voor deze functie kan je terugvinden via
de website -> aanvraag vakantiejob.
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11.

Bij wie kan je terecht als je wat kwijt wil?

Studenten worden met heel wat geconfronteerd tijdens de stage. Soms is het handig dat studenten bij
iemand terecht kunnen om dit in alle discretie eventjes te vertellen of om samen naar een oplossing te
zoeken indien er een probleem zou zijn.
Studenten kunnen dan ook zelf bepalen of er iets moet ondernomen worden.
Daarom kan er altijd een afspraak gemaakt worden tijdens of na de stage met een begeleider.
De afspraak kan gemaakt worden via volgende kanalen:
 begeleiding nieuwe medewerkers en studenten:
bnm@aznikolaas.be
 03/ 760 79 22
 of via de hoofdverpleegkundige van de stage-afdeling

We wensen jou een leerrijke en aangename stage toe!
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Verpleegkundig & paramedisch departement
1. Voorstelling vepleegkundig & paramedisch departement
Voorstelling verpleegkundig & paramedisch departement

2. Stageplaatsen verpleegkundig en paramedisch
departement
A. OVERZICHT VAN VERPLEEGAFDELINGEN.
Studenten krijgen de mogelijkheid om stage te lopen op verschillende verpleegafdelingen.
De afdelingsprofielen van de verschillende verpleegafdelingen vind je op de website en in Nikodoc.
Trefwoord NIKOdoc: afdelingsprofiel

Campus Sint-Niklaas – Moerlandstraat 1- 9100 Sint-Niklaas - 03 760 60 60

Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Medische disciplines

Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Medische disciplines
Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Medische disciplines

Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Medische disciplines

Heelkunde
HLK1 - SN - I1
733
03 760 23 89
Sandra Rombaut
Urologie, MKA, vasculaire en
thoracale chirurgie
HLK2 - SN - I5
708
03 760 22 73
Willem Geysen
Neurochirurgie en pijnkliniek
HLK3 - SN - A5
705
03 760 22 64
Bianca Mertens
Abdominale chirurgie
HLK4 - SN – A1
730
03 760 76 02
Katrien Verschelden
Gynaecologie en vasculaire en
thoracale chirurgie

Inwendige
INW1 - SN - I2
723
03 760 22 72
Chris Felix
Neurologie - Cardiologie
INW2 - SN – A4
711
03 760 22 11
Geert Dewyspelaere
Pneumologie
INW3 - SN - I6
703
03 760 24 67
Martine Van Gaver
Nefrologie en
endocrinologie
INW4 - SN – I3
718
03 760 22 75
Kevin Huysveld
Gastro-enterologie
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Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Medische disciplines

Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Adjunct-hoofdverpleegkundige

Medische disciplines
Straat:
Telefoonnummer:
Hoofdverpleegkundige:
Adjunct hoofdvroedvrouw
Neonatologie
Adjunt hoofdvroedvrouw
verloskwartier
Adjunct hoofdvroedvrouw
materniteit
Medische disciplines:

Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Adjunct -hoofdverpleegkundige

Medische disciplines

Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Adjunct-hoofdverpleegkundige

Medische disciplines

INW6 - SN - I4
714
03 760 75 50
Guy Wilssens/ Vanessa van
Osselaer
Longziekten en gastroenterologie

INW7 - SN – A2
720
03 760 28 51
Dany Leemans
Cardiologie

KUNSTNIER - SN - A6
700
03 760 22 33
Katrien Claes
Christine De Vuyst
Gerda Buys
Martine Van Acker
Nefrologie
MAT1 - SN - B2
727
03 760 77 04
Marleen Van Puymbroeck

MAT2 – SN – A3
715
03 760 77 00
Marleen Van Puymbroeck

Veronique Mariman

Veronique Mariman

Marjan Picavet

Marjan Picavet

Verloskwartier, kraamafdeling
en neonatologie, fertiliteit
POLI – SN
737
03 760 75 09
Guy Vanhemel
Micheline Van Hooste
Ellen De Puydt

Kraamafdeling

Alle disciplines (uitgezonderd
cardio Tom Troubleyn)
SPOED - SN - G0
791
03 760 60 00
Filip Leroux
Dries De Wilde
Heleen François
Lore Mannaerts
Alle pathologie

DZ1 - SN – D2
781
03 760 22 97
Carla De Prekel
Dina D’hondt
Carmen De Wit
Céline Vandamme
Alle disciplines
INZO - SN - G1
798
03 760 63 10
Dirk Andries
Carolien De Ridder
Elly Heyns
Alle pathologie
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Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige

PAZA1/ Recovery - SN - D1
738 – 739
03 760 27 80
Glenn wuytack

Adjunct – hoofdverpleegkundige

OK - SN - J1
739
03 760 23 01
Linda De Poorter
Matthew Moonen
Paul Martens
Cindy Peirsman
Florian Wauman
Lieselot lateur
Van Dorsselaere Herbert
Gynaeco, thoracale, neuro,
thoracovasculaire,
abdominale, en algemene
chirurgie, urologie, MKA,
pijnkliniek en endoscopies

Medische disciplines

Alle heelkunde

Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Adjunct-hoofdverpleegkundige

MBV1 - SN - D0
787
03 760 60 65
Dirk Van Vaerenbergh
Koen Van Caneghem

CCU/NCU - SN - G2
796
03 760 77 50

Straat
Telefoonnummer

Sociale dienst
722
03 760 27 60

Palliatief en oncologisch ST
771
03 760 21 57 of 03 760 27
57
Ingrid Mels
Revalidatiecentrum –SN-J0

Hoofdverpleegkundige
Straat
Telefoonnummer
Diensthoofd
Adjunct – diensthoofd

Straat
Telefoonnummer
Verantwoordelijke
Straat
Telefoonnummer
Verantwoordelijke

Tom Baert -diensthoofd
Apotheek-SN-F0
772
03/760 85 21
Ine De Kimpe
Sara Van Opdenbosch
Manuela Maes
Chantal Blancquaert
Patiëntentransport – SN – C1
737
03/760 30 66
Guy Van Hemel
Pijnkliniek –SN-J2
780
03/760 27 70
Anske Quintelier

Tom Troubleyn
(Interventioneel
hartcentrum)

777
03/760 27 82
Hans Roesems
Eva Dobbelaere
Dominique Lehembre
Frederik De Decker
LABO – SN – AO
741
03/760 27 79
Marleen Christiaens
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Campus Sint-Niklaas – L. De Meesterstraat 5 – 9100 Sint-Niklaas - 03 760 60 60
Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Medische disciplines
Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Medische disciplines
Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Adjuncthoofdverpleegkundige

Medische disciplines

Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Adjunct-hoofdverpleegkundige
Medische disciplines

Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Adjunct-hoofdverpleegkundige
Medische disciplines
Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige/
Verantwoordelijke
Medische disciplines

GER1 - SN - V3
932
03 760 22 40
Tom Vernimmen
Geriatrie
GER5 – SN – U1
940
03/760 77 44
Tommy Robberecht
Geriatrie
HLK5-7 - SN - V2
938
03 760 22 68
Nicole De Vlieger/ Kristel De
Troyer
Ria Berckmoes

03 760 73 88
Sabine Goeman -diensthoofd

GER2 - SN - V1
943
03 760 76 71
Guy Wuytack
Geriatrie
HLK6 - SN – V0
922
03 760 76 51
Marleen De Greyt
Orthopedie-NKO
OK - SN - U2
962
03 760 29 81
Matthew Moonen
Linda De Poorter
Paul Martens
Cindy Peirsman
Floriam Wauman
Lieselot Lateur
Van Dorsselaere Herbert
Orthopedie, NKO,
oftalmologie plastische
chirurgie & tandheelkunde…
MBV2 - SN -T0
971
03 760 60 65
Dirk Van Vaerenbergh
Koen Van Caneghem
Radiologie, CT en digitale
mammografie, nucleaire
KIND - SN - W0
953
03 760 22 90
Cynthia Paelinck
Ann de Veerman
Mieke Duyver
Alle (pediatrie)
KJPSY – SN
929 (aparte eenheid in de
tuin)
03 760 89 10
Veerle Levecke

Radiotherapie

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Orthopedie, NKO, oftalmologie,
plastische, vasculaire en
thoracale heelkunde
INW8 - SN - T1
986
03 760 85 70
Ilse Wielandt
Kenneth Van Geeteruyen
Oncologie
DZ - ONCO - SN - W1
969
03 760 26 63
(Marie-)Christine
Vandenberghe
Oncologie
Radiotherapie – SN – U0
951
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Straat
Telefoonnummer
Verantwoordelijke
Medische disciplines
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Adjuncthoofdverpleegkundige
Medische disciplines

GST-T2-SN- V3
932
03 760 74 26
Nathalie Vereecke
Geriatrisch supportteam
PAAZ –SL-H
03 760 74 25
Lawerance Sutherland
Naomi van Cleemput

DZ –geriatrie-SN – D2
781
03 760 75 78
Nathalie Vereecke
Dagziekenhuis Geriatrie

Psychiatrie

Campus Beveren Oude Zandstraat 99 – 9120 Beveren – 03 760 50 11

Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Adjuncthoofdverpleegkundige
Medische disciplines

Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Medische disciplines
Straat
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige
Verantwoordelijke
Medische disciplines

SPLOCO1 – BE – A1
11
03 760 50 48
Anneleen Vantomme
Elke De Clercq
Katia Cousin
Locomotorische en
neurologische revalidatie
GER3 - BE – B2
27
03 760 50 60
Vanessa Van Osselaer
Geriatrie
SPPAL-BE
Aparte eenheid in de tuin
03 760 51 60
Ilse De Jaeck

SPLOCO2 – BE – B1
17
03/760 51 20
Anneleen Vantomme
Elke De Clercq
Katia Cousin
Revalidatie
GER4 - BE – A2
21
03 760 53 20
Karolien Brangers
Geriatrie
Sociale dienst
Gelijkvloers
03 760 50 09
Tom Baert

Alle
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3. Bevragingen stages

* enkel studenten verpleging en vroedkunde

Vanuit de bezorgdheid voor onze studenten, trachten de stage-afdelingen van het ziekehuis een
dienstverlening voor de studenten te organiseren die borg staat voor een vlotte en leerrijke stageperiode
in een aangename werksfeer.
Daarom vragen wij de studenten om na elke stageperiode een
bevragingsformulier over de stage- afdeling in te vullen.
Wij willen met deze bevragingen meer inzicht verkrijgen over hoe
wij de begeleiding van onze studenten op de afdelingen kunnen
blijven optimaliseren.
Op het einde van de stage zullen studenten een mailtje krijgen
met een hyperlink naar de anonieme bevraging.
De bevraging kan ook op de stageplaats ingevuld worden op het
INTRANET van het ziekenhuis. Studenten kunnen hiervoor een
computer op de afdeling of de computer in het postlokaal campus SL of SM. Je kan de bevraging ook van
thuis uit invullen door gebruik te maken van de link die je in de mail ontvangt.
Het bevragingsformulier vind je terug via deze Link klik hier of op het INTRANET van het ziekenhuis :
AZN Intranet → studenten → bevraging stagiair/ jobstudent → BEVRAGING OVER STAGE IN TE VULLEN
DOOR DE STUDENTEN
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Facilitair departement
Het facilitair departement ondersteunt de zorgprocessen en creëert een aangename en veilige omgeving
voor patiënten, bezoekers en de hele werkgemeenschap over de verschillende campussen heen. Naast
doelmatigheid is klantgerichtheid een belangrijk aspect van de serviceverlening.
Koen Neve is directeur van het facilitair departement. Eva Van Puyvelde staat in voor de
administratieve ondersteuning en dus ook voor de administratieve verwerking van de
stagedocumenten met betrekking tot stages in het facilitair departement.
Stageplaatsen binnen het facilitair departement worden toegekend na overleg met de
verantwoordelijke van de desbetreffende dienst, de betrokken school en student.
De diensten binnen het facilitair departement zijn:
 voedingsdienst
 dienst logistiek
 dienst schoonmaak en beroepskledij
 technische dienst
 dienst bouwprojecten
 aankoopdienst
 facilitair service punt (FSP)
 cel bewaking
 facilitaire dienst perifere campussen
 dienst evenementen
Elke dienst binnen het facilitair departement heeft een diensthoofd of verantwoordelijke. Zij coördineren
hun dienstverlening over de verschillende campussen heen.
Dienst
Voedingsdienst
Dienst logistiek
Dienst
schoonmaak en
beroepskledij
Technische
dienst

Dienst
bouwprojecten
Aankoopdienst
Facilitair service
punt
Cel bewaking
Facilitaire
dienst perifere
campussen
Dienst
evenementen

Diensthoofd/
verantwoordelijke
David Van der
Steichel
Geert Meganck
Christel Cerpentier

Tel

E-mail

03/760 20 30

David.vandersteichel@aznikolaas.be

03/760 27 46
03/760 27 11

Geert.meganck@aznikolaas.be
Christel.cerpentier@aznikolaas.be

Luc De Roos
Vandenhende
Rocco

03/760 27 32
03/760 27 23

Luc.deroos@aznikolaas.be

Jurgen Vanhees

03/760 78 80

Jurgen.vanhees@aznikolaas.be

Nadinne Schepens

03/760 27 25

Koen.neve@aznikolaas.be
Nadinne.schepens@aznikolaas.be

Yves Lauret
Katrien Quasten

03/760 28 20
03/760 50 54

Yves.lauret@aznikolaas.be
Katrien.quasten@aznikolaas.be

Evy Brioen

03/760 20 24

Evy.brioen@aznikolaas.be

Rocco.vandenhende@aznikolaas.
be
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Bijlage:
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