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Voorwoord 

 

Graag heten we je als stagiair binnen het az Sint-Blasius van harte welkom. 

Met deze brochure willen we je de nodige informatie bezorgen om jou van bij de start op weg 

te helpen. Het spreekt voor zich, dat je deze informatie zelf verder kan verruimen. Jouw 

onmiddellijke verantwoordelijke en ook de personeelsdienst zijn daarvoor graag ter 

beschikking. 

Wij hopen dat je je snel welkom zal voelen in onze organisatie. 

Om zijn opdracht waar te maken heeft een ziekenhuis nood aan een oprecht engagement van 

elk van zijn medewerkers. We rekenen dan ook op jouw actieve medewerking om een 

kwaliteitsvolle en patiëntgerichte dienstverlening te helpen realiseren. 

 

De directie 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze zorg is medisch verantwoord 

Voor elk onderzoek, elke behandeling of ingreep dient het medisch verantwoord te zijn dat dit onderzoek, 

deze behandeling of ingreep plaats vindt. Bovendien dient het medisch verantwoord te zijn dat het plaats 

vindt in ons algemeen ziekenhuis. Elke zorg dient wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Dit is zonder meer 

ook het geval voor vernieuwende onderzoeken of behandelingen, zoals minimaal-invasieve procedures.  Om 

de wetenschappelijke onderbouw van onze zorgverlening te verhogen werd onder meer gekozen om klinische 

paden te ontwikkelen. 

Onze zorg is toegankelijk voor iedereen 

Ons ziekenhuis garandeert courante specialistische zorg voor elke patiënt. In bepaalde domeinen (disciplines) 

is er ruimte voor hoog-specialistische geneeskunde, waar nodig in intense samenwerking binnen structurele 

netwerken.  

We bieden zorg aan elke patiënt, ongeacht diens religieuze of filosofische overtuiging of diens culturele 

eigenheid. Binnen het kader van de financiële leefbaarheid van het ziekenhuis hebben we oog voor de 

financiële mogelijkheden van ieder; dit voor zover de overheid tijdige en adequate financiering voorziet. 

We hebben aandacht voor de noden en de beleving… 

Onze aandacht gaat evenzeer naar het objectieve gezondheidsprobleem als naar de subjectieve 

verwachtingen, de beleving, het aanvoelen en de impact op het functioneren van de persoon. Aandacht 

schenken betekent voor ons: actief zorgen voor, energie investeren in, een attente houding aannemen. 

… van elke patiënt 

De wensen en belangen van onze patiënten kennen en behartigen - binnen de context van de medisch 

verantwoorde zorg - is onze allereerste opdracht. We zien onze patiënten als evenwaardige en actieve 

partners, die medeverantwoordelijk zijn voor het welslagen van het genezingsproces. Ook met de wensen en 

belangen van familieleden van onze patiënten wordt rekening gehouden, voor zover ze verenigbaar zijn met 

de belangen van de patiënten zelf. 

 

Deze opdracht houdt een uitdaging in voor elke medewerker van het ziekenhuis. 

 

Opdrachtverklaring 

 

"als toonaangevende regionale zorgorganisatie zorgen we samen 

voor de best mogelijke gezondheid van onze bevolking" 



BLASIUS IDENTITEIT

Samen Beter Worden 2020 - 2025

Blasius Richng Blasius Wijze

Als toonaangevende regionale zorgorganisae zorgen we samen
voor de best mogelijke gezondheid van onze bevolking



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Blasius waarden 

 

 



 

 

Historiek 

 
 

De geschiedenis van az Sint-Blasius reikt terug tot in de Middeleeuwen. Machteld I van Dendermonde 

stichtte in 1202 een gasthuis dat aan Sint-Blasius werd toegewijd. De heilige Blasius was arts en 

bisschop in het begin van de 4de eeuw na Christus. Hij wordt nog steeds vereerd als patroon tegen 

keelziekten en kinderziekten. Het Sint-Blasiusgasthuis was eeuwenlang de spil van de plaatselijke 

gezondheidszorg. De gezondheidszorg in Dendermonde kent dus een lange en rijke traditie. 

 

In het midden van de 20ste eeuw bestonden in Dendermonde 3 ziekenhuizen: Sint-Blasius, Sint-Christina 

en het Stedelijk Ziekenhuis van het OCMW. Reeds in 1972 werd geopteerd voor de oprichting van één 

centraal ziekenhuis. Sint-Blasius en Sint-Christina integreerden in 1976 in het AZ Onze Lieve Vrouw van 

Troost.  Het huidige gebouw aan de Kroonveldlaan, in gebruik genomen in 1993, is het resultaat van 

een samenwerkingsverband tussen het AZ O.L. Vrouw van Troost enerzijds en het OCMW-ziekenhuis 

anderzijds. Sinds december 1996 gebeurt de volledige exploitatie van az Sint-Blasius door de vzw 

O.L.Vrouw van Troost. 

az Sint-Blasius heeft sinds 1998 ook een kleinere campus in Zele, door de overname van het 

Dagziekenhuis en de Polikliniek en van het OCMW ziekenhuis van Zele. 

 

Op vandaag heeft az Sint-Blasius zich ontpopt tot een centrum van hoogkwalitatieve en innovatieve 

specialistische hulpverlening  (lees verder in ‘az Sint-Blasius vandaag’). 

 

 

 



 

 

az Sint-Blasius vandaag  

 
Werken bij az Sint-Blasius, is werken bij een dynamische, innovatieve en gezinsvriendelijke 

werkgever.  Met meer dan 1300 medewerkers en artsen mag az Sint-Blasius zich veruit de 

grootste werkgever uit de regio noemen.  De schaalgrootte van het ziekenhuis staat garant 

voor een professionele en tegelijk aangename en gemoedelijke werkomgeving, 

waarin deskundigheid, aandacht en samenwerking centraal staan. 

Het az Sint-Blasius is een ziekenhuis als geen ander. Het heeft een heel eigen identiteit. 

De richting waarin we evolueren (onze ambities, doelstellingen) en de wijze waarop we dat 

doen (onze unieke aanpak), vormen samen die Blasius Identiteit. 

De komende jaren willen we az Sint-Blasius verder uitbouwen tot een toonaangevende 

regionale zorgorganisatie, waarin we samen zorgen voor de best mogelijke gezondheid van 

onze bevolking. 

 

 

 

Reeds in 2015 behaalde az Sint-Blasius het Joint Commission International kwaliteitslabel . 

Deze wereldwijd hoog aangeschreven erkenning toont objectief aan dat az Sint-Blasius een 

uitstekend en veilig georganiseerd ziekenhuis is, met een sterke verbetercultuur, gericht op een 

uniforme, kwaliteitsvolle en veilige zorg. ‘Voortdurend verantwoord verbeteren’, met als doel 

excellente zorg en dienstverlening voor de patiënt, blijft ook vandaag onze belangrijkste 

drijfveer. 
 

 



 

 

Samenstelling  

Raad Van Bestuur en Directie 
 

 Raad Van Bestuur 

Dhr. Frederik Berckmoes-Joos, Voorzitter   

Dhr. Jozef Schoonjans, Ondervoorzitter 

Dhr. Emmanuel De Landtsheer, Schatbewaarder 

Dhr. Kris Beeckman, Secretaris 

Prof. Dirk de Ridder  

Dhr. Philippe Engels 

Dhr. Patrick Van Lembergen 

Dr. Luc Van Looy 

Mevr. Els Verdonck 

Mevr. Sien Vermander 

Directie 

Mevr. Karen Pieters,  Algemeen directeur 

  te bereiken via dir. secr. mevr. Ina Van Haver T. 2404 
 

Dr. Kristof Van den Hauwe, Hoofdarts 

Dr. Walter Swinnen, Adjunct-hoofdarts 

  te bereiken via dir. secr. mevr. Katelijne Block T. 2408 
 

Dhr. Peter Van Puyvelde, Verpleegkundig en paramedisch directeur 

  te bereiken via dir. secr. mevr. Cynthia D'Haese T. 2405 

 

Mevr. Sabine Verhofstadt, Financieel en administratief Directeur 

te bereiken via dir. secr. mevr. Katelijne Block T. 2408 
 

Mevr. Marianna Dierickx, HR manager 

  te bereiken via dir. sec. mevr. Vicky Vannieuwenhuyze T. 2725 
 

Mevr. Brenda Droesbeke, Manager kwaliteit en procesoptimalisatie 

  Te bereiken op T. 2425 of via dir. secr. mevr. Ina Van Haver T. 2404 
 

Dhr. Rik Van Oost, ICT en technisch directeur 

  te bereiken op T. 2385 of via dir. secr. mevr. Eveliene Lauwers T. 2408 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie 

 
ONZE MEDEWERKERS 

Grosso modo kunnen de medewerkers van het ziekenhuis opgedeeld worden in vier groepen: 

 Medisch personeel 

o Arts-specialisten 

o Arts-specialisten in opleiding (ASO) 

 

 Personeelsleden 

De personeelsleden zijn ofwel rechtstreeks tewerkgesteld bij de vzw O.L.Vrouw van Troost 

ofwel aan het ziekenhuis ter beschikking gesteld door het OCMW van Dendermonde of Zele. 

De verschillende groepen personeelsleden kunnen nog onderverdeeld worden volgens hun 

statuut en/of volgens de aard van het werk. 

 Vrijwilligers 

De vrijwilligers worden in het ziekenhuis ingeschakeld via het Rode Kruis, de Vlaamse liga tegen 

kanker en de Caritas gemeenschapsdienst. 

 Schoolstagiairs 

Het ziekenhuis fungeert als stageplaats voor diverse opleidingen: artsen-specialisten, 

huisartsen, verplegend en paramedisch personeel, administratief personeel, keuken- en 

schoonmaakpersoneel,…     

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 

 
Zorgondersteunend 

departement 
Apotheek 
Centrale Sterilisatie Afdeling 
Laboratoria 
Medische Beeldvorming 
Medisch - logistieke diensten 
Nucleaire Geneeskunde 
Operatiekwartier & Chirurgisch dagcentrum 
Opnameplanning 
Patiëntenbegeleiding 
Raadplegingen &  Functieonderzoeken  
Fysische geneeskunde 
Spoedgevallendienst 
Ziekenhuishygiëne 
 
 

 

Zorgdepartement 
 

Zorgcentra: 
Dialyse 
Geriatrie 1, 2 en 3 

 Intensieve Zorgen 
 Internistisch Dagcentrum 

Kinderafdeling 
 N 1A 
 N 2A 
 N 3A 
 N 3B 
 Palliatieve eenheid "De Haven" 
 Psychiatrie 
 R (revalidatie)   

Z 1A en Z 1B 
Z 3A 
   

 
  

 

Organisatie-ondersteunend departement 

 
 
        
    
     
     

Facilitaire directie 
 

Dienst schoonmaak 
Preventiedienst 
Voedingsdienst 
 
 
 

 
 
 

Financ.-admin. directie 
 

Dienst  
boekhouding 
Dienst tarificatie & 
facturatie 
Logistieke dienst 
Aankoop 
Onthaal 
 

 

Verpleegkundig en paramedische directie & Hoofdarts 
Verpleegkundig en paramedisch     Hoofdarts en Adjunct    
Middenkader verpleging     Beleidsmedewerker medische directie 
Secretariaat verpleging     Medische beleidsinformatie 
     Secretariaat hoofdarts  

Algemene directie 
Algemeen directeur 

   

Manager Kwaliteit en          Secretariaat alg. directie          Dienst communicatie          Ombudsdienst 
procesoptimalisatie 

Directie 
personeelszaken 
 

HR dienst 

ICT en technische 
directie  

 

Dienst informatica 
Technische dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

secretariaat 

 

Raad van Bestuur 
 

ORGANOGRAM 



  

 
 

 
 
  

 

DE NIET-MEDISCHE DIENSTEN VAN HET AZ SINT-BLASIUS (verpleegkundige en paramedische 

afdelingen: zie draaiboeken) 

Onthaal 
Dienstverantwoordelijke : Mevr. Tanja De Visscher (telefoonnummer intern: 2199) 
Lokalisatie: 1ste verdieping  
 

Dienst facturatie 
Lokalisatie: 4de verdieping  (telefoonnummer intern: 2430) 
 

Medisch logistieke diensten 
Diensthoofd: Mevr. Katrien Boodts (telefoonnummer intern: 2819) 
 

 Centraal afspraken bureau: (CA) 
 

Lokalisatie: 1ste verdieping (telefoonnummer intern: 2568) 
 

 Centraal medisch secretariaat (CMS) 
 
Lokalisatie: 1ste verdieping (telefoonnummer intern: 2568) 
 

 Centraal medisch archief (CMA) 
 
Lokalisatie: niveau -1 (telefoonnummer intern: 2913) 
 

 Balie en secretariaat dagziekenhuis & polikliniek Zele (DPZ)  
 

Lokalisatie: 
DPZ: Koevliet 6, 9240 Zele (telefoonnummer: 052/45.64.00) 
 

Dienst medische beleidsinformatie 
Beleidsmedewerker medische directie: Dhr. Filip Dumez  (telefoonnummer intern: 2415) 
Lokalisatie: 1e verdieping 
 

Centrale receptie goederen 
Diensthoofd: Dhr. Kristof Van Den Broeck (telefoonnummer intern: 2960) 
Lokalisatie: gelijkvloers 
 

Logistieke dienst  
Diensthoofd: Dhr. Kristof Van Den Broeck (telefoonnummer intern: 2960) 
Lokalisatie: niveau –1 
 

Dienst Aankoop :  
Diensthoofd : Mevr. Evelien Boeckx (telefoonnummer intern : 2773) 
Lokalisatie : 4e verdieping 
 

 

 

 

 

Algemene informatie 
 



  

 
 

 

Algemene informatie 
 

Boekhouding 
Diensthoofd: Mevr. Gretel Wybraeke (telefoonnummer intern: 2779) 
Lokalisatie: 4de verdieping 
 

Voedingsdienst 
Diensthoofd: Mevr. Annelies Van Steirtegem (telefoonnummer intern: 2077) 
Lokalisatie: gelijkvloers 
 

Schoonmaak 
Diensthoofd: Dhr. Danny Christiaens (telefoonnummer intern: 2589) 
Lokalisatie: niveau -1 
 

Technische dienst 
Diensthoofd: Dhr. Cederik VanRemoortele (telefoonnummer intern: 2588) 
Lokalisatie: niveau -1 
 

HR dienst 
HR Manager : Mevr. Marianna Dierickx (telefoonnummer intern: 2680) 
Lokalisatie: gebouw Kroonveldlaan n° 52 
 

Dienst informatica 
ICT en technisch directeur : Dhr. Rik Van Oost (telefoonnummer intern: 2385) 
Lokalisatie: gelijkvloers 
 

Interne Preventiedienst IPA / milieucoördinator 
Interne Preventieadviseur: Mevr. Helga Wymeersch (telefoonnummer intern: 2949) 
Lokalisatie: gebouw Kroonveldlaan n° 52 
 

Vertrouwenspersonen 
Medewerker welzijn: Mevr. Nele Marcoen (telefoonnummer intern: 2376) 
Lokalisatie: gebouw Kroonveldlaan n° 52 
Interne Preventieadviseur: Mevr. Helga Wymeersch (telefoonnummer intern: 2949) 
Lokalisatie: gebouw Kroonveldlaan n° 52 
 

Ombudspersonen 
Mevr. An Willems en mevr. Melissa Spinette (telefoonnummer intern: 2868) 
Lokalisatie: 4de verdieping 
 

Dienst Communicatie 
Communicatieverantwoordelijke: Dominique Potteau (telefoonnummer intern: 2520) 
Lokalisatie: 4de verdieping 
 
De lijst van de overige telefoonnummers is op elke dienst aanwezig en op het intranet  

onder ‘wie is wie’ terug te vinden. 

 

 

 

 



 

 

az Sint-Blasius Wegwijs  

 
 
 

Het ziekenhuis telt 2 campussen: 
 
- de hoofdcampus te Dendermonde 
- een kleinere campus te Zele 
 
 

CAMPUS DENDERMONDE 

Algemeen ziekenhuis 

Kroonveldlaan 50    9200 Dendermonde  
T 052 25 20 11 
 

Het gebouw bestaat uit vier vleugels die centraal verbonden worden door een liftenhal.  

 Vleugels Noord en Zuid waar zich de meeste verblijfsafdelingen bevinden. 
In de benaming van deze afdelingen verwijst N naar Noord en Z naar Zuid (bv. N 3B, Z 1A)  

 Vleugel West met volgende diensten: 
- gelijkvloers: chirurgisch dagcentrum 
- 1ste verdieping: internistisch dagcentrum + enkele raadplegingen 
- 2de verdieping: staat voorlopig nog leeg 
- 3de verdieping: Palliatieve eenheid ‘De Haven’ en (SP) Revalidatie verblijfsafdeling 

 De vierde vleugel is het medisch-technisch blok; hier gebeuren de meeste raadplegingen, 
onderzoeken en behandelingen (polikliniek).  

 

CAMPUS ZELE 

Dialyse en Polikliniek Zele (DPZ) 

Koevliet 6    9240 Zele  
T 052 45 64 00 
 

 gelijkvloers: onthaal, raadplegingen, medische beeldvorming, dialyse 
 eerste verdieping: pijnkliniek en enkele ruimten voor raadplegingen 
 

 



 

 

 

Het is de ambitie van az Sint-Blasius om over de hele lijn uitstekende zorg en een kwaliteitsvolle 

dienstverlening aan te bieden. 

Ons kwaliteitsbeleid 

Door een JCI-accreditering (Joint Commission International), willen we verzekeren dat ons zorgaanbod 

beantwoordt aan de hoogste vereisten inzake kwaliteit en patiëntveiligheid. 

Accreditering is een vrijwillig kwaliteitsonderzoek (een 'audit') door een internationaal erkend en 

onafhankelijk agentschap. Het agentschap stelt minimumnormen voorop die voortdurende verbetering 

vereisen op vlak van kwaliteit, patiëntveiligheid en patiëntgerichtheid en dit in alle domeinen van onze 

dienstverlening: zorg, zorgondersteunend en organisatieondersteunend. 

De JCI-normen bieden onze directie, artsen en medewerkers handvaten om de kwaliteit van de zorg, de 

dienstverlening en de infrastructuur op te tillen naar de hoogste niveaus inzake kwaliteit, 

patiëntveiligheid en duurzaamheid.  

Wanneer het ziekenhuis door het agentschap positief geëvalueerd wordt, krijgt het een label dat door 

de overheid en de (inter)nationale gemeenschap wordt erkend als een bewijs van hoogkwalitatieve en 

wetenschappelijk onderbouwde zorg. 

Meten om te verbeteren 

Continue metingen tonen ons aan wat het kwaliteitsniveau is van onze zorgverlening en waar 

eventueel verbeterpotentieel zich situeert. Deze meetresultaten worden samengebracht in een V3-

rapport. Dit bevat: 

 ziekenhuisbrede resultaten, voor iedereen toegankelijk via het intranet 
 afdelings- en disciplinespecifieke resultaten, toegankelijk via het zoekcentrum 

Kwaliteit, verantwoordelijkheid van iedereen 

Op basis van de meetresultaten stelt elke afdeling jaarlijks afdelingseigen doelstellingen op, om aan de 

ziekenhuisbrede doelstelling van Kwaliteit en Patiëntveiligheid bij te dragen. 

Het geheel van inspanningen om een hoogkwalitatieve en veilige zorg te bereiken, brengen we samen 

onder de noemer ‘Voortdurend Verantwoord Verbeteren’, kortweg . 

Transparantie 

Bovendien communiceren we op een open en transparante manier over de kwaliteit van onze zorg.  

We willen patiënten, verwijzers en alle geïnteresseerden op een doorzichtige wijze permanent 

informeren over onze inspanningen en over de resultaten van onze verbetertrajecten. 

Kwaliteit 

 



 

  

 

INTERNATIONALE PATIËNTVEILIGHEIDSDOELSTELLINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patiëntveiligheid 

 Binnen az Sint-Blasius identificeren we elke patiënt. Dit doen we  
 Altijd aan de hand van 2 kenmerken: naam en voornaam + geboortedatum. 
 Voor aanvang van een activiteit binnen het zorgproces. 
 Op patiënt gerelateerde documenten, weefselstalen of therapeutische producten. 
 Door actief te vragen naar de naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt  
 Door het aflezen van de naam, voornaam en geboortedatum van de patiënt op het  

naambandje (indien aanwezig) 
 

Mondelinge medische orders of resultaten van kritieke testresultaten worden als 
volgt gecommuniceerd om het risico op misinterpretatie te reduceren: 
 De ontvanger noteert het order/resultaat 
 De ontvanger herleest het order/resultaat 
 De zender bevestigt dat wat voorgelezen werd correct is 
 De arts valideert de orders binnen de 24 u  
 

Binnen het az Sint-Blasius wordt bijzondere aandacht gevraagd voor hoog-
risicomedicatie. Dit zijn geneesmiddelen met een hoog percentage fouten 
en/of ongewenste gebeurtenissen of een verhoogd risico op ernstige schade of 
overlijden bij foutief gebruik. Deze medicatie wordt gemarkeerd met een gele 
kleurcode en wordt afzonderlijk bewaard. 
Het gaat om:  

o Hoog geconcentreerde elektrolyten,  
o Insuline,  
o Heparine,  
o Verdovende middelen  
o Cytostatica. 

Daarnaast is er ook verhoogde aandacht voor look-a-like en sound-a-like 
medicatie (LASA). Dit wordt met een blauwe kleurcode gemarkeerd. 
 

Veilige zorgverlening betekent ook een veilige heelkunde, o.a. door het gebruik van 
een time out.  
Een time out binnen het heelkundig proces houdt in dat in groep een checklist met 
enkele kritieke punten wordt overlopen vooraleer met de ingreep te starten, o.a.: 

 Verifiëren juiste zijde, procedure en patiënt 
 Verifiëren van beschikbaar zijn van alle relevante informatie en 

documentatie 
 Verifiëren van aanwezig zijn van speciaal vereist materiaal of implantaten 

Bij een goede time out ligt de focus niet op het invullen van de checklist maar op 
het teamgebeuren. De meerwaarde uit deze manier van werken wordt verkregen 
doordat ieder lid van het chirurgisch team tijdens de time out onduidelijkheden en 
onbeantwoorde vragen uit kan klaren en duidelijk kan maken voor het hele team. 

 



 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELDINGEN PATIËNTVEILIGHEID 

Hoe hard we ook met ons allen trachten een patiëntveilige omgeving te verzekeren, af en toe zal er 

toch iets mis gaan. Vergissen is immers menselijk. Indien een incident zich voordoet is dit jammer, maar 

het is nog veel erger als we hieruit niet zouden leren. We vragen ons hierbij niet af “wie heeft hier iets 

mis gedaan?”, maar wel “hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?”. 

Opdat incidenten een opstap kunnen betekenen naar verbeteracties, is het belangrijk dat incidenten 

centraal gemeld worden. Dit kan via het centrale “meldformulier patiëntveiligheid” op het intranet.  

 

Ter preventie van overdracht van kiemen zijn er 8 standaard voorzorgsmaatregelen 

van kracht, toe te passen door iedere zorgverlener binnen ons ziekenhuis.  

We richten ons hier op een correcte handhygiëne. De overige 

voorzorgsmaatregelen zijn in de procedure terug te vinden.  

 Randvoorwaarden voor een correcte handhygiëne: geen ringen, polsuurwerk 
of armbanden; nagels verzorgd, kortgeknipt, vrij van lak, geen kunstnagels en 
korte mouwen. 

 Handen wassen: bij aanvang en na elke pauze, wanneer vuil, na contact met 
lichaamsvochten, na gebruik van het toilet, na contact met sporevormende 
micro-organismen vb. Clostridium difficile. 

 Handen ontsmetten  (enkel als niet vuil): voor en na contact met de patiënt , 
bij dezelfde patiënt tussen twee taken in lichaamszones met verschillende 
lichaamsflora, na contact de directe omgeving van een patiënt (= patiëntzone), 
vóór zuivere acties, na contact met lichaamsvochten, voor aantrekken 
handschoenen, na verwijderen handschoenen 

 Handschoenen  dragen: bij risico op contact met lichaamsvochten, bij gebruik 
van agressieve producten, als voorgeschreven in procedures, verversen 
wanneer anders indicatie voor wassen en/ of ontsmetten, voor aantrekken en 
na uittrekken handen wassen (poeder) en/ of ontsmetten 

 

 

Ter preventie van valincidenten wordt iedere verblijvende patiënt bij opname 
gescreend op een valrisico. Bij een gedetecteerd valrisico wordt een meer 
uitgebreide screening uitgevoerd. 

Tegelijkertijd is er aandacht voor de algemene valpreventieve maatregelen: o.a. 
plaats bel en andere benodigdheden binnen handbereik, elimineer hindernissen, zet 
wieltjes van mobiel meubilair of apparatuur vast, zet infuusstaander langs de kant 
langs waar  patiënt uit bed komt, zet het bed in laagste positie en in remstand, 
gebruik goed aanpassend schoeisel, gebruik nachtlicht en kuis gemorste vloeistoffen 
dadelijk op. 

Er wordt ook de nodige aandacht besteed aan het educeren en informeren van de 

patiënt en zijn of haar familie. 

 



 

 

1. Infectiepreventie is gebaseerd op het vermijden van overdracht van micro-organismen. Door 

doordacht en systematisch te handelen coupeert de overdrachtsweg van de kiem. Deze 

overdrachtsweg kan via lucht, druppels of contact zijn, of via een combinatie van deze drie. 

2. Als ziekenhuisbreed vangnet pas je altijd de standaardvoorzorgsmaatregelen toe, die zowel 

medewerker als patiënt beschermen. Eerste en belangrijkste punt is een correcte handhygiëne.  

Andere maatregelen zijn het gebruik van masker, overschort en beschermbril, reinigen/ 

desinfecteren en steriliseren van materialen, correcte omgang met linnen en afval, het proper 

houden van de patiënten omgeving door regelmatige schoonmaak én door afzonderen van 

patiënten met onhygiënisch gedrag. De standaardvoorzorgsmaatregelen geven ook instructies 

om besmetting door bloedcontact te voorkomen. Een overzicht is beschikbaar in alle 

verpleegposten. 

3. Bij bronisolatie wordt een risicokiem geïsoleerd om verspreiding te voorkomen, vaak wordt 

hierbij ook de patiënt ondergebracht in een aparte kamer. Het protocol voor bronisolatie en de 

isolatiekaarten  op basis van de overdrachtsweg bevatten de te nemen voorzorgsmaatregelen.  

Deze zijn bijkomend aan de standaardvoorzorgsmaatregelen. De isolatiemaatregelen worden 

uitgehangen aan de kamerdeur en zijn toe te passen voor wie de ruimte betreedt of als de 

patiënt de ruimte verlaat.  

4. Patiënten met sterk verminderde weerstand worden, bijkomend aan de 

standaardvoorzorgsmaatregelen in beschermende isolatie verzorgd. 

5. Technieken waarbij de natuurlijke beschermingsbarrières van de patiënt (huid, slijmvliezen, 

neuskeelholte ,…) doorbroken worden moeten aseptisch uitgevoerd worden. Dit betekent dat 

je geen kiemen toevoegt aan de flora van de patiënt en/ of dat je de lichaamseigen flora van de 

patiënt niet verplaatst van de ene zone naar de andere. Voorbeelden zijn plaatsen en zorg aan 

IV katheter, blaaskatheter, wondzorg, …. 

6. Wees correct in het verwijderen van scherpe voorwerpen, d.i. onmiddellijk in de 

naaldcontainer of andere scherpevoorwerpencontainer. Het vermijdt prikaccidenten bij jezelf 

en andere ziekenhuismedewerkers. Ben je toch slachtoffer van een prik-, snij of spatongeval, 

meld je op Spoedgevallen. De spoedarts en arbeidsgeneesheer bepalen dan verder het te 

volgen beleid. 

7. In het zoekcentrum zijn alle procedures (bovenstaande en andere) beschikbaar. Wil je een 

overzicht van alle beschikbare procedures, filter dan bij beleidslocatie op algemene toegang/ 

ziekenhuishygiëne.  

 

 

Infectiepreventie 

 



 

 

 
 

 

Sinds 2002 is in België een wet van toepassing over de Rechten van de Patiënt.  

In az Sint-Blasius hechten wij het grootste belang aan de naleving van deze patiëntenrechten.  

We vragen aan elke arts en medewerker de patiëntenrechten te kennen en toe te passen. 

 

Om de best mogelijke medische zorg te verkrijgen, is het  nodig dat de patiënt zich ook aan enkele 

afspraken (plichten) houdt. Via folders aan onthaal en via onze website www.azsintblasius.be 

informeren we de patiënten en hun familie over deze rechten en plichten. 

 

De patiëntenrechten in een notendop: 
 

1. het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening en, zo gewenst, op deelname aan het zorgproces 

(lees ook ons ‘Charter Patiëntenparticipatie’) 

2. het recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar, alsook het recht op een 'second opinion'  

3. het recht op correcte en begrijpbare informatie over de gezondheidstoestand 

4. het recht op vrij toestemmen in een behandeling of ingreep, na voorafgaande informatie  

(cfr. procedure ‘Informed consent’) 

5. rechten i.v.m. een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en 

afschrift  

6. het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) 

(lees ook de ‘Privacy gedragscode’ op de volgende pagina) 

7. het recht op klachtenbemiddeling via de ombudsdienst 

8. het recht op de nodige pijnbestrijding  

 
De plichten van de patiënt: 

 hij/zij geeft de juiste informatie over zijn/haar identiteit  

 hij/zij verleent medewerking (aan zorgverleners en aan de behandeling)  

 hij/zij respecteert de zorgverleners  

 hij/zij behandelt materialen met zorg  

 hij/zij betaalt voor uw behandeling  

 hij/zij leeft de ziekenhuisregels na (bv. aangaande bezoekuren, rookverbod, ...) 

 
 
 
 
Bekijk ook de website van de federale overheid: www.patientrights.be 

Patiëntenrechten 

 

 

http://www.azsintblasius.be/
http://www.azsintblasius.be/pdf/DEF_Charter_Betrekken_pati_nt_en_fam.pdf
http://www.patientrights.be/


 

 

 

Deze gedragscode m.b.t. privacy staat in het 
zoekcentrum op intranet. 
De info voor patiënten staat op onze website  
onder “patiëntenrechten/privacy” 
 

  
 
 

  
1. Wij respecteren te allen tijde onze DISCRETIEPLICHT, zowel in het ziekenhuis als 

thuis. Dit betekent dat we geen namen van patiënten vermelden aan derden. We 
vertellen niets over gebeurtenissen met patiënten, ook niet naamloos. Deze 
discretieplicht geldt voor alle artsen en medewerkers van az Sint-Blasius. 
  

2. Bij een GESPREK MET EEN PATIËNT sluiten we de kamerdeur of het gordijn en 

passen ons stemvolume aan, zodat niemand kan meeluisteren.  
  

3. Bij een ONDERZOEK, BEHANDELING OF INGREEP sluiten we de kamerdeur of het 

gordijn en bedekken de patiënt zo goed mogelijk. Ook wanneer we iemand 

VERVOEREN naar een andere dienst, doen we dit respectvol en bedekken we de 
patiënt.  
 

4. We schermen vertrouwelijke informatie  (naam, geboortedatum, adres, aard 

onderzoek…)  af.  We zorgen ervoor dat deze INFORMATIE NIET ZICHTBAAR is voor 
derden. We letten op met informatie op de kamerdeur, in de gangen, op 
zichtbare plaatsen in de verpleegpost, op het computerscherm, e.d.m.. 
 

5. We trachten bij elke handeling of gesprek ATTENT te zijn voor individuele 

noden inzake privacy. We zijn aandachtig voor uitgesproken of onuitgesproken 
signalen die erop wijzen dat een patiënt (meer) behoefte heeft aan privacy.  

6. Informatie over de gezondheidstoestand van een patiënt geven we enkel aan 

een FAMILIELID OF VERTROUWENSPERSOON waarvan de patiënt ons heeft bevestigd 
dat het mag; niet aan elke ‘geïnteresseerde’.  
  

7. We raadplegen enkel en alleen PATIËNTENDOSSIERS van patiënten met wie we 

op dat ogenblik een zorgrelatie hebben. Dit inzagerecht is in ons ziekenhuis strikt 
geregeld en wordt gecontroleerd. 
  

8. Bij de bespreking van patiënten ONDER COLLEGA'S, letten we er op dat 

onbevoegden niet kunnen meeluisteren. We voeren geen gesprekken over 
patiënten in gangen of in openstaande lokalen.  Dezelfde voorzichtigheid nemen 
we in acht bij telefoongesprekken over patiënten.  
 

9. We vermelden geen informatie over individuele patiënten in externe 

MAILBERICHTEN. Voor communicatie met externe zorgverstrekkers gebruiken we 
enkel beveiligde wegen. 
  

 

10. Elke patiënt heeft in az Sint-Blasius het recht om een foto- of filmopname 

te WEIGEREN. Bij een mondelinge of schriftelijke bevraging moedigen we onze 
patiënten aan tot deelname, doch we respecteren een eventuele weigering.

 
 
 

Privacy gedragscode 
Het recht op privacy is één van de fundamentele rechten van patiënten.  
In az Sint-Blasius stellen wij alles in het werk om de privacy van onze patiënten en hun familieleden te beschermen. 

  

Meldingspunt voor infrastructurele zaken (aan gebouw of inrichting)  
die het waarborgen van privacy verhinderen of bemoeilijken:  
dispatchingTD@azsintblasius.be 
 

oktober 2013 

http://www.google.be/imgres?hl=nl&biw=1366&bih=580&tbm=isch&tbnid=ybSh7S0bvpr62M:&imgrefurl=http://www.cooperhh.com/privacy&docid=u-DpVPLNR4rm8M&imgurl=http://www.cooperhh.com/Websites/cooperhh/Images/monkeys.jpg&w=424&h=283&ei=3c5KUtHNNZS20QXDsoDgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=295&dur=889&hovh=183&hovw=275&tx=106&ty=121&page=2&tbnh=158&tbnw=190&start=22&ndsp=28&ved=1t:429,r:42,s:0,i:213
http://www.google.be/imgres?hl=nl&biw=1366&bih=580&tbm=isch&tbnid=ybSh7S0bvpr62M:&imgrefurl=http://www.cooperhh.com/privacy&docid=u-DpVPLNR4rm8M&imgurl=http://www.cooperhh.com/Websites/cooperhh/Images/monkeys.jpg&w=424&h=283&ei=3c5KUtHNNZS20QXDsoDgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=295&dur=889&hovh=183&hovw=275&tx=106&ty=121&page=2&tbnh=158&tbnw=190&start=22&ndsp=28&ved=1t:429,r:42,s:0,i:213
http://www.google.be/imgres?hl=nl&biw=1366&bih=580&tbm=isch&tbnid=ybSh7S0bvpr62M:&imgrefurl=http://www.cooperhh.com/privacy&docid=u-DpVPLNR4rm8M&imgurl=http://www.cooperhh.com/Websites/cooperhh/Images/monkeys.jpg&w=424&h=283&ei=3c5KUtHNNZS20QXDsoDgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=295&dur=889&hovh=183&hovw=275&tx=106&ty=121&page=2&tbnh=158&tbnw=190&start=22&ndsp=28&ved=1t:429,r:42,s:0,i:213
http://www.google.be/imgres?hl=nl&biw=1366&bih=580&tbm=isch&tbnid=ybSh7S0bvpr62M:&imgrefurl=http://www.cooperhh.com/privacy&docid=u-DpVPLNR4rm8M&imgurl=http://www.cooperhh.com/Websites/cooperhh/Images/monkeys.jpg&w=424&h=283&ei=3c5KUtHNNZS20QXDsoDgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=295&dur=889&hovh=183&hovw=275&tx=106&ty=121&page=2&tbnh=158&tbnw=190&start=22&ndsp=28&ved=1t:429,r:42,s:0,i:213
http://www.google.be/imgres?hl=nl&biw=1366&bih=580&tbm=isch&tbnid=ybSh7S0bvpr62M:&imgrefurl=http://www.cooperhh.com/privacy&docid=u-DpVPLNR4rm8M&imgurl=http://www.cooperhh.com/Websites/cooperhh/Images/monkeys.jpg&w=424&h=283&ei=3c5KUtHNNZS20QXDsoDgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=295&dur=889&hovh=183&hovw=275&tx=106&ty=121&page=2&tbnh=158&tbnw=190&start=22&ndsp=28&ved=1t:429,r:42,s:0,i:213
http://www.google.be/imgres?hl=nl&biw=1366&bih=580&tbm=isch&tbnid=ybSh7S0bvpr62M:&imgrefurl=http://www.cooperhh.com/privacy&docid=u-DpVPLNR4rm8M&imgurl=http://www.cooperhh.com/Websites/cooperhh/Images/monkeys.jpg&w=424&h=283&ei=3c5KUtHNNZS20QXDsoDgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=295&dur=889&hovh=183&hovw=275&tx=106&ty=121&page=2&tbnh=158&tbnw=190&start=22&ndsp=28&ved=1t:429,r:42,s:0,i:213
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Veiligheid 

 



Gevaarlijke stoffen 

 

 
 

 

Gevaarlijke stoffen 

 Gevarensymbolen 

 

 

 

 

 

 Veiligheidsinformatiebladen 

 Info van een gevaarlijke stof 
 Terug te vinden op naam en/of leverancier op zoekcentrum 

 Etikettering: minimale info die noodzakelijk is 

 Naam  
 Gevarensymbolen 
 Fabrikant / leverancier 

 

Afvalverwijdering 

 

 

 

GEEL VAT 
Lekkage is waarschijnlijk 

GELE DOOS 
Lekkage is niet waarschijnlijk 

NAALDCONTAINER BLAUWE (GRIJZE)  
VUILNISZAK 

RISICOHOUDEND  
MEDISCH AFVAL 

RISICOHOUDEND  
MEDISCH AFVAL 

RISICOHOUDEND  
MEDISCH AFVAL 

NIET RISICOHOUDEND  
MEDISCH AFVAL 

 Medisch glas (< 200 ml) 
 Bloed en –derivaten 
 Besmet labo afval 
 Besmet afval met ziekte die 

overdraagbaar is via afval 
(vloeibaar) 

 Anatomisch pathologisch afval 

 Volle naaldcontainers 
 Geneesmiddelen (resten, 

vervallen) 
 Cystostatica-afval 
 Besmet glaswerk 
 Radioactief afval (bij te houden 

voor vervalstockage) 

 Naalden 
 Bistourimesjes 
 Stitch cutter 
 Invoernaalden katheters 
 Mandrin 
 Spuiten met vaste naald 
 Vleugelnaald 
 Spike van trousse 
 Glas van breekampullen 
 Scheermesjes 

 Restafval 
 Verpakking medisch materiaal 
 Kantoormateriaal 
 Bloed in geabsorbeerde 

toestand 
 Sondes 
 Katheters zonder naald 
 MRSA afval 
 Handschoenen, maskers 
 Infuusleidingen 
 Lege bloedzakken 
 Afdekmateriaal 

GLASBAK LEGE KARTONNEN DOOS BLAUWE PMD AFVALBAK APART MEEGEVEN INTERN 
TRANSPORT 

RECYBAG 300 l 

GLAS PAPIER EN KARTON PMD GEVAARLIJK AFVAL KUNSTSTOFFOLIE 
 

 Hol glas > 200 ml 
 Glasscherven 

 Documenten 
 Vertrouwelijk papier: 

tweemaal scheuren 
 Karton 

 

 Plastic flessen en 
flacons, ook van 
producten 

 Metalen verpakkingen 
 Drankkartons 

 Spuitbussen 
 Batterijen 
 Inktpatronen, 

cartridges 
 Bidons met restinhoud 

 Verpakkingsfolie 
 Zuivere niet gekleurde 

rek-, stretch- en 
krimpfolie 

 Geen bubbelfolie, 
harde plastiek, zachte 
plastiek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 

  

 

DE DIENST BEGELEIDERS (HER)INTREDERS EN STAGIAIRS 

Sofie Michiels en Philippe Devreese werken samen als begeleiders van (her)intreders en stagiairs in ons 

ziekenhuis. Eén van hun taken is de studenten die in onze instelling stage komen lopen zo optimaal 

mogelijk te begeleiden tijdens hun stage.   
 

Indien je stage aanvangt in de campus van Dendermonde word je door hen opgevangen op maandag  

in de inkomhal om 8 uur.  
 

Ze regelen de noodzakelijke formaliteiten (invullen inlichtingenblad, arbeidsgeneeskundig attest, 

stageovereenkomst, document rond GDPR, …) en verstrekken je een badge met bijhorend 

badgeformulier, een onthaalbrochure, en een visitekaartje. 

Je persoonlijke stagedoelen dien je steeds bij de hand te hebben, en kenbaar te maken op je afdeling. 

Verder word je een kledinglocker toegewezen en word je begeleid naar de stageplaats. Indien je voor 

het eerst stage loopt in ons ziekenhuis krijg je een rondleiding aansluitend op het onthaalmoment.  
 

Indien je stage aanvangt op een andere dag tijdens de week, zal de dienst instaan voor het onthaal. De 

onthaalbrochure, en alle andere documenten liggen voor je klaar op de afdeling. Philippe of Sofie zal zo 

snel als mogelijk langskomen om alle documenten te overlopen en in te vullen. Een kledinglocker zal je 

toegewezen worden bij de start van je stage. 
 

 

Alle informatie over de afdeling kan teruggevonden worden in het draaiboek van de afdeling.  Alle 

draaiboeken zijn te raadplegen via de website van het ziekenhuis. 
 

Ook tijdens het verdere verloop van stage kan je beroep doen op Sofie en Philippe. Indien er zich 

problemen voordoen tijdens je stage, is het aangewezen deze eerst met de stagementoren of met de 

verantwoordelijke van uw stageplaats te bespreken. Lukt dit echter om één of andere reden niet, dan 

kan je steeds terecht bij Sofie en /of Philippe.  
 

Gedurende je stageperiode zal je ook door hen uitgenodigd worden voor een eindgesprek. Tijdens dit 

gesprek peilen we naar je persoonlijke stage ervaringen. Na dit gesprek ontvang je een drankbonnetje 

voor een gratis frisdrank, te verkrijgen in het restaurant. 

 

 
 

Begeleiders Sofie en Philippe zijn bereikbaar op telefoon 052/25 25 99 (als je vanuit het ziekenhuis 

zelf belt: 2599) of via mail: begeleiders@azsintblasius.be 

 

 

mailto:begeleiders@azsintblasius.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 

 
 

DE HR DIENST 
 

De HR dienst is gelegen Kroonveldlaan  52 te Dendermonde. 
 

STAGEKLEDIJ  
 

Iedere student dient zijn/haar persoonlijke stagekledij te dragen tijdens de stage, tenzij dit uitdrukkelijk 

vermeld wordt tijdens het onthaalmoment. 

In nood kan je tijdelijk stagekledij van het ziekenhuis bekomen via de begeleiders.  
 

KLEDINGLOCKERS 
 

CAMPUS DENDERMONDE 
 

Volgende procedure is in ons ziekenhuis van kracht i.v.m. het gebruik van de kledinglocker door de 

studenten: 
 

 

 De locker wordt ter beschikking gesteld gedurende de volledige stageperiode.  
 

 De stagiair dient zelf een hangslotje mee te brengen om de locker af te sluiten. Tevens wordt 
gevraagd om geen etiketten en /of stickers aan te brengen op de deuren van de locker. 

 

 Er wordt verwacht dat de student zijn/haar locker leegmaakt en netjes achter laat op de laatste 
stagedag. 

 

 Wanneer blijkt dat de locker na afloop van de stage afgesloten blijft, wordt deze door de 
Begeleiders, samen met een vakbondsafgevaardigde, open gemaakt. De inhoud van de locker blijft 
samen met een inventarisformulier gedurende dertig dagen bewaard bij de interne 
preventieadviseur.  

 

De betrokken student zal hier schriftelijk van op de hoogte gebracht worden. 
 

 Indien de inhoud van de locker na dertig dagen niet afgehaald wordt, zal de inhoud ter beschikking 
worden gesteld van een sociale dienst. 

 

 
 
CAMPUS ZELE 
 

Op campus Zele zal je door de stagementor of hoofdverpleegkundige van de stageplaats worden 

ingelicht over de gangbare procedure. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 

 
STUDENTENBADGE  

 

CAMPUS DENDERMONDE 

 

Te gebruiken voor : 

 Identificatie 

 Toegangscontrole (Bezoekersparking, toegang tot het ziekenhuis, kleedkamers,…) 

 Tijdsregistratie 

 Het bekomen van een (gratis) maaltijd in het restaurant  

 

Deze badge is strikt persoonlijk. 

 

Verloren badge 

 Wanneer je je badge verliest, dan dien je zo snel als mogelijk contact op te  

nemen met de Begeleiders, zodat deze badge geblokkeerd wordt.  

De begeleiders zullen u een nieuwe badge bezorgen.  

 Voor de nieuwe badge zal een bedrag van 15 euro aangerekend worden, te                                  

betalen (via Bancontact) bij het onthaal. 

Deze 15 euro zal na indienen NIET teruggestort worden. 

 

 

Einde stage: 

 De laatste dag van je stage dien je je badge in bij het onthaal van het ziekenhuis, vóór 19u45 (ook 

op zon- en feestdagen). Het onthaal kan je vinden op de eerste verdieping. 

Ook wanneer er in de nabije toekomst een nieuwe stage in ons ziekenhuis voor je gepland werd, 

dien je je badge in op je laatste stagedag. Immers, elke afdeling heeft zijn eigen toegangssysteem 

en dus bijhorende badge. 

 Elke uitbreiding van stageperiode (bv. Inhaalstage omwille van ziekte), dient opnieuw aangevraagd 

te worden door de school. Gelieve dus elke inhaalstage te melden aan je school. 

 

CAMPUS ZELE 

 

In de campus Zele wordt gebruik gemaakt van een badge voor identificatie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 

 
 

MAALTIJDEN 
 

CAMPUS DENDERMONDE 

Gedurende de volledige stageperiode kan je dagelijks een gratis middagmaal  OF  avondmaal 

verkrijgen op vertoon van je studentenbadge. 

 

Je kan een keuze maken tussen :  

 Dagmenu (soep, hoofdgerecht, dessert) 

 Suggestiemenu (soep, hoofdgerecht, dessert) 

 Belegd broodje, exclusief ‘broodje van de dag’ of broodje met zalm 

 Spaghetti  

 Koude schotel met groenten 

 

Drank : soep, water, thee en koffie zijn eveneens gratis te verkrijgen op vertoon van je 

studentenbadge. 

 

Alle andere etenswaren zijn ook beschikbaar voor studenten, mits betaling via Bancontact. 

 

 

 

 

CAMPUS ZELE 

Wanneer je stage loopt in onze campus te Zele kan je aan de onthaalbalie een gratis pasta of broodje 

naar keuze bestellen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 

 
ROKEN 
 

Er is een absoluut rookverbod in het volledige ziekenhuis 

Gelieve je hier strikt aan te houden en dus nergens te roken binnen de muren van het ziekenhuis. 

Voor afdelingen Zele :   

PZ = er is een rooklokaal voorzien boven de kleedkamers   

 

PARKING - FIETSENSTALLING 
 

CAMPUS DENDERMONDE 

Het ziekenhuis beschikt over 2 ruime parkings. 

Volgende groepen parkeren op de bezoekersparking: 

 Bezoekers 

 Externen 

 Administratief personeel 

 Stagiairs 

 Stagebegeleiders van de scholen 

 

De andere medewerkers en de artsen parkeren zich op de personeelsparking (inrit richting 

spoedgevallen). 

 

Fietsen, bromfietsen en moto’s kunnen in de kelder van het ziekenhuis geplaatst worden. 

 

 

CAMPUS ZELE 

De stagiairs kunnen niet parkeren op de parking van het OCMW. Hier is wel een fietsenstalling 

voorzien.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische informatie 

 
KLACHTENBEHANDELING 
 

Klacht van een patiënt 

Klachten worden het best opgelost zo dicht mogelijk bij de plaats en het niveau waar ze ontstaan. 

Probeer een klacht nooit op uw eentje op te lossen, maar verwijs de betrokken patiënt of bezoeker 

steeds naar het diensthoofd.  

 

Indien ook het diensthoofd niet tot een oplossing kan komen, zal deze contact opnemen met de 

ombudspersoon.  De ombudspersoon handelt de klacht dan, samen met het diensthoofd, verder af. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid en 

gezondheid 

 
NIEUW IN DIENST … DENK AAN JE VEILIGHEID 

Wanneer je nieuw start in het ziekenhuis kom je voor een situatie te staan die je niet gewoon bent, in 

een omgeving die je niet vertrouwd is. De kans op een ongeval wordt hierdoor voor jou groter dan voor 

diegene die hier al langere tijd werken. 

WEES DUS VOORZICHTIG EN RESPECTEER DE VOLGENDE REGELS: 

1. Respecteer de: 

 opschriften; 

 signalen; 

 afschermingen; 

 aanwijzingen. 

2. Voer alleen deze handelingen uit die je zijn: 

 opgedragen; 

 uitgelegd; 

 voorgedaan. 

3. Gebruik machines, toestellen, materiaal, … cf. de handleidingen en enkel voor het doel waarvoor ze 

zijn opgemaakt en ruim het na het gebruik van de werkzaamheden op. 

4. Hou de vloer om je heen vrij: ruim op wat weg kan. 

5. Bedwing je lust tot onderzoek. “Eens proberen of dat kan” is te riskant. 

6. Denk eerst na voor je begint met de werkzaamheden. 

7. Vraag uitleg indien iets je onduidelijk is. 

8. Meld alle onveilige situaties (defecte beveiligingen, toestellen, materiaal, …) aan je diensthoofd. 

9. Draag de nodige beschermingsmiddelen die aanwezig zijn. 

 

WANORDE … VIJAND VAN DE VEILIGHEID 

De praktijk leert dat veel kleine ongevallen zoals stoten of vallen, direct te wijten zijn aan voorwerpen 

die niet op hun plaats liggen of staan. Een ordelijke omgeving is dus een belangrijke factor in het 

voorkomen van arbeidsongevallen. Hanteer daarom de volgende principes: 

 Orde is een aandachtspunt voor iedereen op de dienst. 

 Alles op de dienst heeft een vaste plaats. 

 Zaken die in de gang worden gezet, worden allemaal aan dezelfde kant geplaatst zodat er ruimte 

overblijft voor iedereen, ook in noodgevallen. 

 Leveringen worden zo vlug mogelijk op hun plaats gezet. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kabels worden zo gelegd dat ze geen struikelgevaar voor jezelf of anderen vormen. 

 Brandblussers en haspels zijn ten allen tijde vlot bereikbaar. Er wordt nooit iets voor geplaatst. 

 De uitgangen, nooduitgangen en trappen worden altijd vrijgehouden van obstakels. Bij evacuatie 

telt elke seconde. 

 

STRALINGSRISICO’S 

Bepaalde activiteiten in een ziekenhuis geven aanleiding tot straling. Deze kan je niet zintuiglijk 

waarnemen (horen, zien, ruiken, voelen, smaken). 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 Ioniserende straling 

 Niet-ioniserende straling 

  Ioniserende straling 

Ioniserende straling of radioactieve straling komt o.a. voor bij de dienst medische beeldvorming, 

nucleaire geneeskunde, het operatiekwartier en K-155 bij AB2. 

Op de toegangsdeuren waar gewerkt wordt met radioactieve straling werd een waarschuwingsteken 

voor radioactieve straling aangebracht. 

Dit teken bestaat uit een gevaardriehoek met geel veld en zwart symbool voor radioactiviteit. 

 
 
 
 
 
In deze “gecontroleerde zones” zijn er speciale veiligheidsmaatregelen van kracht. Het gebruik van 

loodschorten en/of loodschermen wordt hier als beschermingsmiddel aangewend. 

Verder dragen werknemers die worden blootgesteld aan ioniserende straling een persoonlijke 

dosismeter. Hiermee kan er worden nagegaan of de maximum wettelijk toegelaten dosis (20 

mSv/lopende 12 maanden) nog niet werd overschreden.  

Het is verboden om ruimten met het stralingssymbool te betreden zonder dosismeter. 

Opmerking: 

RX-toestellen geven geen stralingsgevaar wanneer zij zijn uitgeschakeld. Dit is anders met isotopen, die 

blijven stralen tot ze volledig vervallen zijn. 
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  Niet-ioniserende straling 

Niet-ioniserende straling is terug te vinden onder de vorm van magnetische straling (o.a. MRI), 

laserstraling (o.a. in OK en dermatologie) en ultravioletstraling. 

Op de toegangsdeuren waar gewerkt wordt met bepaalde laserstralers is een waarschuwingspictogram 

aangebracht. 

 

 

 

WERKEN MET GEVAARLIJKE PRODUCTEN 

  Gebruik van gevaarlijke stoffen 

Om in contact te komen met chemische producten hoef je niet in een chemisch bedrijf te werken. In 

elke onderneming en ook thuis wordt er gebruik van gemaakt. Bij het werken met gevaarlijke 

producten dien je steeds een aantal regels in acht te nemen om ongevallen te voorkomen. 

1. Lees de etiketten op de vaten en verpakkingen en volg stipt de veiligheidsvoorschriften eigen aan 

de behandeling, het gebruik en het transport van de producten. 

2. Vertrouw niet op uw neus. Een etiket is veel betrouwbaarder en minder gevaarlijk. Ruik nooit aan 

de fles van een product, ruik eventueel aan de dop (minder geconcentreerd). 

2. Hou je eveneens aan de instructies van uw dienst, bijvoorbeeld in verband met de voorraad en de 

manier van opslaan van de producten. 

3. Meng nooit producten waarvan je niet met zekerheid weet of ze gemengd mogen worden. 

4. Gebruik steeds de voorziene vaten en kannen. Drankflessen zijn verboden, evenals recipiënten die 

geen etiket of een ander etiket dragen. 

5. Bewaar de producten steeds in een gesloten verpakking en bij voorkeur achter slot. Laat ze nergens 

staan zodat ze toegankelijk zijn voor patiënten en / of bezoekers.  

6. Gebruik indien nodig de vereiste beschermingsmiddelen: handschoenen, bril, … 

7. Eet niet op de dienst en was steeds je handen voor het eten.  

8. Neem geen etenswaren en drank mee op je verzorgingskar of schoonmaakkar. Ook op andere 

plaatsen waar gevaarlijke producten staan, mag dit niet aanwezig zijn. 

9. Vervang je arbeidskledij wanneer deze bevuild is met de stoffen waar je mee gewerkt hebt. 

10. Verwijder elke mogelijke ontstekingsbron als open vlammen, kapotte elektrische draden, sigaret, 

vonken, verhitte materies, … 

11. Doe onmiddellijk aangifte van elke verwonding, aantasting van de slijmvliezen of enig ander 

mogelijk ongemak. 
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  Gebruik van gevaarlijke stoffen 

Op alle verpakkingen die gebruikt worden voor gevaarlijke stoffen en preparaten is een etiket 

aangebracht met een pictogram. De klassieke (oude) pictogrammen bestaan uit een zwart symbool in 

een oranje vierkant. Daar men streeft naar een wereldwijd geharmoniseerd systeem, zijn deze 

klassieke pictogrammen vervangen door nieuwe pictogrammen die gekenmerkt zijn door zwarte 

symbolen in rood omrande ruiten.  

De nieuwe etikettering is maar vanaf 01/06/2015 verplicht bij de productie van alle stoffen en 

preparaten. Het is dus mogelijk dat je nog enige tijd ook de oude pictogrammen aantreft (door stock). 

Door nog andere wijzigingen in de wetgeving, is het mogelijk dat een product dat vroeger geen 

pictogram had, nu plots wel wordt ingedeeld als een gevaarlijke stof met bijhorend pictogram. Ook de 

bestaande gevaarlijke stoffen en preparaten kunnen anders ingedeeld worden. 

Hieronder vind je een overzicht van de klassieke gevaarsymbolen met hun betekenis en de nieuwe 

symbolen. 

Symbool 
van het 
gevaar 

 Gevaarlijk product Omschrijving 

Klassiek Nieuw   

  

 Irriterend (Xi) Kan door rechtstreeks, langdurig of repetitief 
contact met de huid en de slijmvliezen een 
ontstekingsreactie veroorzaken. 
Voorbeelden: bleekwater, solventen, 
terpentijn, … 

 Schadelijk (Xn) Kan door inademing, inslikken op opname via 
de huid de dood veroorzaken of de 
gezondheid chronisch of acuut schaden. 
Voorbeelden: solventen, afbijtmiddel, verf, … 

 
T 

 

 Giftig (T) Kan, in kleine hoeveelheid, door inademing, 
inslikken en opname via de huid de dood 
veroorzaken of de gezondheid chronisch of 
acuut schaden. 
Voorbeelden: methanol, benzeen, 
ontvlekkers, … 
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T+ 

 

 Zeer giftig (T+) Kan, in zeer kleine hoeveelheid, door 
inademing, inslikken en opname via de huid 
de dood veroorzaken of de gezondheid 
chronisch of acuut schaden. 
Voorbeelden: cyaanwaterstof 

  

 Corrosief (C) Kan bij contact een afbrekende werking 
hebben op levende weefsels.  
Voorbeelden: ontkalker, kaliumhydroxide, 
zwavelzuur, natriumhydroxide 

  

 Ontplofbaar (E) Kan een exothermische reactie (sterke 
warmteontwikkeling) geven met snelle 
gasontwikkeling, zelfs zonder aanwezigheid 
van zuurstof in de lucht, en kan een knal, een 
snelle ontploffing, een explosie veroorzaken 
onder invloed van warmte en bij 
gedeeltelijke compartimentering. 
Voorbeelden: allerhande spuitbussen, gas 
(waterstof, propaan), … 

 
F 

 

 Licht 

ontvlambaar (F) 

Stoffen en bereidingen 
 die opwarmen en ontvlammen op 

kamertemperatuur, zonder 

energietoevoer, of 

 vaste stoffen die snel kunnen ontvlammen 

door een snelle ontstekingsbron en blijven 

verder smeulen na wegnemen van de 

ontstekingsbron, 

 vloeistoffen waarvan het vlampunt zeer 

laag is of,  

 die in contact met water of vochtige lucht 

zeer licht ontvlambare gassen produceren 

in gevaarlijke hoeveelheden. 

Voorbeelden: aceton, ethanol, tolueen, … 

 
F+ 

 

 Zeer licht 

ontvlambaar 

(F+) 

Vloeistoffen waarvan het kookpunt laag is en 
het vlampunt extreem laag: ook de gassen 
die op kamertemperatuur en bij normale 
druk ontvlambaar zijn in contact met lucht. 
Voorbeelden: waterstof, diethylether 

  

 Oxiderend (O) Kan een sterke warmteontwikkeling geven 
bij contact met andere stoffen (namelijk de 
ontvlambare stoffen) 
Voorbeelden: zuurstofwater, kaliumchloride, 
zuurstof, peroxide, … 
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 Gevaarlijk voor het 

milieu (N en/of 

R52, R53, R59) / 

ecotoxisch 

Kan een onmiddellijk of uitgesteld risico 
betekenen voor het milieu als het product in 
het milieu terechtkomt. 
Voorbeelden: CFK, PCB, zware metalen, … 

Geen officieel pictogram 

 Kankerverwekkend 

(Car. cat. 1, 2 of 3) 

Kan door inademing, inname door mond of 
de huid kanker verwekken of de frequentie 
ervan verhogen. 
Voorbeelden: asbest, benzeen, vinylchloride, 
… 

Geen officieel pictogram 

 Sensibiliserend 

(R41 en/of R43) 

Kan door inademing, inname via de mondof 
de huid een overgevoeligheidsreactie 
veroorzaken bij een volgend contact met het 
product. 
Voorbeelden: peroxidesulfaat, kleurstoffen, 
harsen, pigmenten, … 

Geen officieel pictogram 

 Mutageen (Muta. 

Cat. 1, 2 of 3) 

Kan door inademing, inname via de mond of 
de huid genetisch erfelijke aandoeningen 
veroorzaken of de frequentie ervan 
verhogen. 
Voorbeelden: acrylamide, ethyleenoxide, … 

Geen officieel pictogram 

 Reprotoxisch / 

teratogeen (Repr. 

Cat 1, 2 of 3) 

Kan door inademing, inname via de mond of 
de huid schadelijke, niet-erfelijke effecten 
veroorzaken bij nakomelingen of 
voortplantingsfuncties of –kansen bij man of 
vrouw negatief beïnvloeden. 
Voorbeelden: alcohol, aflatoxine, lood, kwik, 
CO, .. 

 

Hiernaast zijn er nog twee extra nieuwe pictogrammen gekomen: 

 

Lange termijn 
gezondheidseffecten 

 

Gassen onder druk 
(samengeperst, 
vloeibaar, sterk 
gekoeld of opgelost) 
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ELEKTRISCHE VEILIGHEID 

Een ziekenhuis wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke medische apparatuur en complexe 

elektrische installaties.  

De grootste risico’s die aan elektriciteit zijn verbonden, zijn elektrocutie en brand. Deze kunnen 

verkleind worden wanneer volgende regels worden nageleefd: 

 Controleer een toestel vooraleer het te gebruiken: 

 Warmt het niet abnormaal op? 

 Zijn de kabels in goede staat? 

 Is er nergens een beschadiging? 

 Voer nooit zelf herstellingen uit, maar laat dit over aan de (bio-)technische dienst. 

 Meld elke abnormale situatie, defect aan het diensthoofd en de technische dienst. 

 Zorg ervoor dat uw collega’s het defecte toestel niet meer kunnen gebruiken. Plak er een rode 

sticker op.  

 Schakel alle elektrische apparaten, die niet absoluut moeten aangeschakeld blijven, uit bij het 

verlaten van de werkplaats en bij het verlaten van het ziekenhuis. 

 Trek geen stekker uit het stopcontact m.b.v. de kabel. 

 Blijf met elektrische toestellen uit de buurt van water. 

 Gebruik geen “kattenkoppen” of dominostekker. 

 Zorg dat je een stopcontact niet overbelast. 

 

BRANDVOORKOMING, - BESTRIJDING EN EVACUATIE 

  Mogelijke oorzaken brand 

Brandveiligheid in een ziekenhuis is uiterst belangrijk. Een kleine onachtzaamheid kan tot een ware 

catastrofe met verscheidene slachtoffers leiden. 

In een ziekenhuis zijn de voornaamste oorzaken van brand: 

 roken; 

 elektriciteit (kortsluiting, overbelasting); 

 opzet; 

 technische installatie; 

 het gebruik van zuurstof; 

 aanwezigheid van ontvlambare producten. 
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  Basisregels 

 Al het blusmateriaal (brandblussers, haspels) dient altijd te worden vrijgehouden. Dit geldt 

uiteraard ook voor alle (nood)uitgangen. 

 Blokkeer geen branddeuren. Zij hebben als voornaamste taak een deel van het gebouw 

(compartiment) op een veilige wijze gedurende een bepaalde tijd van een vuurhaard af te sluiten. 

Zij verhinderen ook dat er rookgassen doorheen het hele gebouw verspreid worden. 

Branddeuren kunnen herkend worden aan het label dat werd aangebracht aan de zijkant van de 

deur langs de zijde van het deurbeslag. 

 

 

 

 

Branddeuren, die zelfsluitend zijn, zijn bij het begin van een brand onmiddellijk functioneel. De enige 

wijze waarop een branddeur mag en kan opengehouden worden, is deze waarbij de vergrendeling 

opgeheven wordt bij brandalarm (elektromagneet). Dus zeker niet door middel van een spie! 

  Richtlijnen bij brand 

1. Breek het glaasje van de brandmeldingknop in uw buurt. Zo wordt de interne brandweerploeg 

automatisch gealarmeerd. 

2. Bel onmiddellijk het intern noodnummer 2800 en deel mee: 

 “Brandmelding” 

 Wie u bent 

 Waar u bent en waar het brandt 

 Het aantal gewonden 

 Wat er brandt (papier, bed, vloeistof, …) 

3. Verwittig de verantwoordelijke van de dienst en meld dat er een brand is op de dienst. 

4. Voorkom uitbreiding van de brand door: 

 Enkel indien mogelijk te starten met blussen 

 Ramen en deuren te sluiten 

 Gevaarlijke producten te verwijderen 

5. Verlaat rustig de gevarenzone en wacht op verdere instructies. 
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  Evacuatie 

Wanneer er zich een brand voordoet op uw dienst moeten alle bedreigde personen geëvacueerd 

worden. In het ziekenhuis wordt er horizontaal geëvacueerd als het kan (bv. AB naar BZ) en pas 

verticaal als het moet. Hierbij zul je worden bijgestaan door de interne brandploeg en de brandweer. 

Bij verticale evacuatie wordt er geen gebruik gemaakt van liften. 

Zorg in ieder geval dat je de evacuatiewegen in het ziekenhuis weet zijn. 

De evacuatiewegen worden aangeduid door reddingsborden in een groene kleur met een wit 

pictogram. Ze staan eveneens aangeduid op de evacuatieplannen die in het ziekenhuis zijn 

uitgehangen. 

De deuren van de uitgangen en nooduitgangen die gesignaleerd worden door onderstaande 

pictogrammen, draaien steeds open in de vluchtrichting. 

Reddingsbord Betekenis 

 

 

 

Plaats of richting van een nooduitgang 

 

 

 

Richting van een nooduitgang 

 

 

Plaats of richting van een uitgang die gewoonlijk 

door de in de inrichting aanwezige personen 

gebruikt wordt; (dit pictogram mag slechts 

worden gebruikt voor uitgangen die ook aan de 

eisen voor nooduitgangen voldoet) 
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TILLEN … DENK AAN JE RUG! 

 

Iedereen heeft wel eens te maken met pijn in de rug. Deze kan zowel ontstaan in je dagelijks leven als 

tijdens het uitoefenen van je beroepsactiviteiten door het uitvoeren van een bepaalde handeling. 

Men denkt dikwijls dat manueel tillen sneller gaat. Bij de kwaliteit van de zorg zijn de specifieke 

hulpmiddelen echter een belangrijk onderdeel. Zij verhogen het comfort en de veiligheid van alle 

betrokken partijen. 

Ga steeds op een verantwoorde en veilige wijze om met je rug. Neem volgende gulden regels daarom 

in acht bij het manueel hanteren van lasten: 

1. Neem een houding aan waarbij je goed je evenwicht kan bewaren (bv. plaats je voet naast een 

doos die je wil optillen); 

2. Breng de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam; 

3. Houd je rug recht en vergrendel je wervelzuil; 

4. Til vanuit de benen; 

5. Vermijd het draaien van je romp tijdens het tillen; 

6. Vermijd zoveel mogelijk het tillen van zware en omvangrijke voorwerpen; 

7. Til zware lasten niet alleen, maar vraag hulp van je collega’s; 

8. Maak zoveel mogelijk gebruik van aangepaste hulpmiddelen (tillift, rolstoel, glijlaken, …) die in het 

ziekenhuis aanwezig zijn; 

9. Bekijk de situatie eerst en pas de omgeving aan zodat je de rugbelasting klein kan houden. 

10. Draag aangepaste kledij en schoeisel. 

 

VEILIG WERKEN MET BEELDSCHERMEN 

 

Beeldschermen komen steeds vaker voor in een ziekenhuisomgeving en dit niet alleen bij 

administratieve functies. Het gebruik ervan varieert van continu (invoeren van gegevens) tot sporadisch 

(aanpassen gegevens, opvragen van informatie). De ergonomie van zowel het beeldscherm zelf als het 

inrichten van de beeldschermplaats is hierbij van belang. 

Enkele regels die in acht moeten worden genomen, zijn: 

 Plaats het beeldscherm vlak voor je. 

 De afstand tussen ogen en beeldscherm moet tussen de 50 tot 60 cm bedragen. 

 De bovenkant van het beeldscherm komt niet hoger dan ooghoogte. 

 De rugleuning van uw bureaustoel moet de lage rug ondersteunen. 

 Stel uw stoel zo in dat er voldoende ruimte is om uw benen te bewegen. 

 De bovenbenen vormen een hoek van 90° met uw rug. 

 De voeten steunen op de grond. 
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 Zorg dat er voldoende steun is voor de armen. Zij moeten kunnen rusten op het vlak tussen het 

toetsenbord en de rand van het bureau. 

 Laat losse en te lange kabels onmiddellijk wegwerken. Zij geven risico op struikelgevaar. 
 

PRIKONGEVALLEN 

 

Een prikongeval laat meestal een zeer klein letsel na dat ogenschijnlijk niet verzorgd moet worden. 

Nochtans vormen deze kleine wondjes een ernstig risico voor je gezondheid.  

Langs een huidwonde kunnen bacteriën, virussen en andere ziektekiemen het lichaam binnendringen. 

Het besmettingsrisico is daarom het belangrijkste risico bij prikongevallen. Bloed en met bloed 

gemengde lichaamsvochten kunnen belangrijke ziektekiemen bevatten zoals het hepatitis B- en 

hepatitis C-virus en het Hiv-virus. 

Het is dus belangrijk dat de nodige maatregelen getroffen worden om prikongevallen te voorkomen: 

 Je vermijdt elk contact met bloed of lichaamsvochten: draag handschoenen en aangepaste 

werkkledij, zo nodig ook een masker en veiligheidsbril. 

 Je steekt een gebruikte naald nooit terug in de beschermhuls (“recappen”). 

 Je laat nooit naalden of scherpe voorwerpen rondslingeren. 

 Je werpt nooit scherpe voorwerpen in een vuilbak of vuilniszak. 

 Je gooit scherpe voorwerpen weg in de hiertoe bestemde naaldcontainers. 

 Je vult een naaldcontainer nooit meer dan driekwart. 

 Je sluit volle naaldcontainers onmiddellijk en verwijdert deze via de gele dozen “risicohoudend 

medisch afval”. 
 

Heb je toch nog een prikongeval, meld je dan bij spoedgevallen voor een bloedafname.  

Een prikongeval dient te worden aangegeven als “arbeidsongeval”. Volg de te volgen procedure zoals 

beschreven in het volgende punt.  

 

WAT DOEN BIJ EEN ARBEIDSONGEVAL? 

 

Als u dringend medische zorgen nodig hebt kan u uiteraard terecht op onze spoedgevallenafdeling. U 

kan aangifte doen van het arbeidsongeval d.m.v. een verzekeringsformulier dat u door de school wordt 

verstrekt. 

Gelieve een prikongeval STEEDS te melden aan uw diensthoofd en aangifte te doen zoals hierboven 

vermeld. Gelieve ook STEEDS zelf de Interne Preventieadviseur op de hoogte te brengen (tel. 2949) van 

het ongeval. 

Indien het ongeval stageverlet tot gevolg heeft, gelieve dan de richtlijnen voor ziekteverzuim (zie 

verder) te volgen. 

 

Veiligheid en 

gezondheid 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT DOEN BIJ ZIEKTE ? 

 

 U verwittigt onmiddellijk het diensthoofd van uw stageplaats en de school. 

 Na raadpleging van de geneesheer, verwittigt u de stageplaats en de school over de voorziene duur 

van de ziekteperiode. 

 Eventuele regelingen om de stage in te halen, binnen dezelfde stageperiode kunnen worden 

besproken met het diensthoofd of één van de stagementoren, in overleg met de school. Indien 

hierdoor uw stageperiode later eindigt dan de voorziene einddatum of indien het inhalen gepland 

wordt buiten de voorziene stageperiode, gelieve dan zeker Anja of Philippe hiervan op de hoogte te 

stellen (ivm verlengen van geldigheidsduur badge, eventuele overlapping met andere studenten 

e.d.) 

 

ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK 

 

Iedereen die in het AZ Sint-Blasius stage loopt dient een attest van medische geschiktheid te kunnen 

voorleggen, ten laatste op de eerste stagedag. Meestal gebeurt het medisch onderzoek door 

tussenkomst van de scholen, bij het begin van het academiejaar. Indien de school dit attest nog niet 

heeft bezorgd aan het ziekenhuis, dient u hiervan een kopie (niet het origineel!) mee te brengen bij het 

begin van de stage. Indien u dit attest niet bijhebt, dient u dit eerst thuis op te halen vooraleer u de 

stage kan starten. De verloren tijd moet later worden ingehaald. 

Indien de school niet voorziet in een medisch onderzoek, gelieve dan contact op te nemen met Anja of 

Philippe. 
 

 

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

 

Bij grensoverschrijdend gedrag gaat het over het niet respecteren van de persoonlijke grens van 

iemand. Deze is per definitie voor iedereen anders. Enkel de persoon zelf kan oordelen of bepaalde 

gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn en anderen moeten deze grens respecteren. 

Met klachten hierover  kan u zich steeds wenden tot de vertrouwenspersonen, mevr. Hilde Rombout 

(tel. 2617) of mevr. Helga Wymeersch (tel. 2949).  

Deze klachten worden in alle discretie behandeld, rekening houdend met de kwetsbare positie waarin 

een student zich bevindt en met de mogelijke gevolgen die de melding kan hebben op de stage-

evaluatie. 

 

 

Veiligheid en 

gezondheid 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVEILIGING 

 
Een ziekenhuis is een vrij toegankelijk gebouw, waar zich naast patiënten, dokters, personeel en 

bezoekers zich ook nog andere personen kunnen bevinden. 

 

 Er wordt gevraagd om verdachte personen op een vriendelijke en op voorkomende wijze aan te 

spreken en te vragen waarvoor ze in het ziekenhuis op bezoek komen. Het rondzwerven in het 

ziekenhuis is niet toegelaten.  

 Meld ook de aanwezigheid van verdachte figuren aan collega’s op andere diensten en bij de interne 

preventiedienst. 

 Sluit, indien mogelijk, steeds de deuren af. 

 Bewaar veilige voorwerpen steeds achter slot. Op de dienst is een apart, afsluitbaar kastje ter 

beschikking. 

 Indien zich een feit van criminaliteit (diefstal, vandalisme, …) voordoet op uw dienst, meld dit dan 

via het meldingsformulier “Registratieformulier voor ziekenhuiscriminaliteit”. Dit is terug te vinden 

in het formulierenbord ter hoogte van de kleedkamers. Indien je hulp nodig hebt bij het invullen 

kan je bellen naar de interne preventieadviseur (tel. 2949) of de veiligheidsmedewerkers (tel. 2402) 

. Dit formulier kan ook dienst doen als verkort PV naar de politie (in geval er geen verlies is van 

documenten) 

 

AGRESSIE 

 

 In het ziekenhuis is er een agressieprotocol van kracht. Dit is terug te vinden op het zoekcentrum 

en de actiekaarten zitten in de rode noodmap.  

 Roep tijdig hulp in van collega’s bij agressie of mogelijke geweldpleging.  

 Meld dit achteraf ook via het interne meldingsformulier “Registratie van 

ziekenhuiscriminaliteit” aan de interne preventiedienst. Dit formulier is terug te vinden op 

uw dienst, in het formulierenbord aan de kleedkamers (kant tikklok) of kan je bekomen bij 

de interne preventiedienst (tel. 2949). 
 

VERLOREN & GEVONDEN VOORWERPEN 

 

  Verloren voorwerpen 

Als je iets verloren bent, kan je in het doorgeefluik “gevonden voorwerpen” in de inventarislijst 

nakijken of het gevonden is . Indien dit niet het geval is neem je contact op met IPA die coördinaten en 

een beschrijving van het verloren voorwerp noteert.  

 

Veiligheid en 

gezondheid 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij afwezigheid van de interne preventieadviseur en de veiligheidsmedewerker vult u een formulier in, 

dat terug te vinden is in het formulierenbord aan de ingang kleedkamers, kant tikklok en stuurt u dit via 

de interne post door naar de interne preventiedienst. 

  Gevonden voorwerpen 

Indien u een voorwerp vindt, wordt dit bewaard op een centrale plaats op uw afdeling. Waar deze 

plaats zich bevindt, vraagt u best na aan het diensthoofd.  

Het voorwerp wordt bewaard in een zak en indien gekend, worden de coördinaten van de eigenaar op 

de zak aangebracht. 

Eenmaal per week worden de gevonden voorwerpen opgehaald en naar het onthaal gebracht die ze 

inventariseert en laat stockeren in  de kast van de gevonden voorwerpen die centraal in het ziekenhuis 

staat. 

Informatie over gevonden voorwerpen is na te vragen bij de interne preventieadviseur (tel. 2949) of de 

veiligheidsmedewerkers (tel. 2402) of kan je zelf bekijken in het doorgeefluik “gevonden voorwerpen” .  

 

INFORMATIEDOCUMENTEN M.B.T. DE BLOOTSTELLING AAN SPECIFIEKE RISICO'S 

 

Deze informatiedocumenten zijn voor de studenten steeds ter inzage op de administratieve PC op de 

stageplaats en aan de PC aan de kleedkamers. 

De procedure  en de inhoudstafel van de documenten vindt u als bijlage. U tekent voor ontvangst 

hiervan op het inlichtingenblad.  

Bij problemen met het inloggen kan u, tijdens de kantooruren, terecht op de helpdesk van IT (tel. 

2965). 

 

MILIEU 

 

Ook een ziekenhuis heeft o.a. door zijn grootte en aard van zijn diensten een belangrijke impact op het 

milieu. Het az Sint-Blasius wenst hier ook meer en meer aandacht aan te geven en initiatieven te 

nemen om de impact op het milieu te bekijken en indien mogelijk te beperken.  

 

  Afval 

Voorkomen van afval 

De nadruk ligt bij het voorkomen van afval. Het is nog altijd milieuvriendelijker om geen afval te 

produceren, dan het geproduceerde afval achteraf te moeten verwerken. Ook het 

grondstoffenverbruik en de impact van het transport baten hier bij. 
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Iedereen kan op een eenvoudige manier zijn steentje bijdragen tot het voorkomen van afval, 

bijvoorbeeld: 

 Verpak uw boterhammen in een brooddoos i.p.v. in aluminiumfolie; 

 Gebruik geen wegwerpbekertjes, lepeltjes; 

 Print enkel af indien het niet anders kan, en doe dit dan dubbelzijdig; 

 Gebruik de achterkant van eenzijdig afgedrukt papier dat weg mag als kladpapier; 

 Gebruik herbruikbaar materiaal waar mogelijk; 

 … 

Sorteren van afval 

Het volledig voorkomen van afval is echter onmogelijk. In een ziekenhuis zijn er immers ook vereisten 

op het vlak van ziekenhuishygiëne en steriliteit, waardoor er een relatief groot verbruik is aan 

wegwerpmateriaal. Daarnaast zijn er ook afvalstoffen waaraan potentieel infectierisico is verbonden. 

Het sorteren van het afval is hier dan ook aangewezen.  

In het ziekenhuis zijn er verschillende afvalstromen aanwezig. De grootste stroom is deze van het 

medisch afval, dat verder wordt opgesplitst in het niet-risicohoudend (blauwe zakken) en het 

risicohoudend (gele dozen en vaten) medisch afval.  

Er worden in het ziekenhuis echter nog meerdere afvalstromen gesorteerd. Denk hierbij aan: 

 Papier en karton; 

 Organisch afval in de keuken 

 Huishoudelijk glas 

 Schroot 

 Afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (vb. PC’s, TV’s, koelkasten, medische 

toestellen, …) 

 Gevaarlijk afval (vb. waterige antiseptica, ethanol, chemicaliën, …) 

 folieverpakking 

 PMD 

Wat er allemaal tot een specifieke afvalstroom behoort en hoe deze dient verwijderd te worden, wordt 

beschreven in het protocol “Afvalverwijdering”. Dit protocol vind je terug in het zoekcentrum. 

Veiligheid en 
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  Water 

Verminderen van waterverbruik 

In het ziekenhuis worden aanzienlijke hoeveelheden koud en warm water verbruikt en geloosd. Het 

spoelen van toiletten, wassen van patiënten, schoonmaken en afwassen vragen veel water. In 2009 

was het waterverbruik in het ziekenhuis gemiddeld 480 l/ligdag. Dit is dus heel wat meer dan het 

dagelijkse persoonlijke waterverbruik dat op 110 liter wordt geraamd. 

Gezien het grote waterverbruik probeert het ziekenhuis technische maatregelen te nemen om het 

waterverbruik te verminderen (bv. installeren van spaardouchekoppen, vervanging van 

vacuümpompen, …). Ook jullie kunnen echter een steentje bijdragen tot het voorkomen van onnodig 

waterverbruik.  

 Signaleer onmiddellijk lekkende kranen, toiletten en leidingen aan de technische dienst (via 

werkbon of tel. 2100).  

Wist je dat een kraan die tien druppels water per minuut lekt, 5 à 6 liter water per dag (of 2.000 

liter per jaar) verspilt. Een toilet die 0,25 liter water per minuut verliest, betekent een dagelijkse 

verspilling van 360 liter water. 

 Laat een kraan niet onnodig lopen bij het afwassen van materiaal, … 

 Indien je een vaatwasmachine op je dienst hebt, vul deze volledig vooraleer je deze aanzet en 

kies een eco-efficiënt programma…… 

Voorkomen van verontreiniging van het afvalwater 

Al het water dat in het ziekenhuis wordt geloosd, komt ongezuiverd in de openbare riolering terecht. 

Verwijder alle schadelijke producten voor milieu en mens dus niet via de riolering maar via het 

ophaalcircuit van gevaarlijk afval. In het protocol “Afvalverwijdering” staat beschreven welke 

producten er zeker niet langs de riolering mogen verwijderd worden. Dit protocol is terug te vinden via 

het zoekcentrum. 

Naast gevaarlijke producten zijn er echter nog veel andere zaken die niet in de riolering thuis horen, 

maar hier toch zo vaak via de WC, slokop van bedpanspoeler, afvoergootje, … worden verwijderd en 

voor verstoppingen en vervuiling zorgen.  
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In de figuur hieronder vindt u een overzicht wat verwijderd mag worden via de riolering en wat niet. 

WAT SPOELT U DOOR EN WAT NIET? 

  

Wél doorspoelen Niet doorspoelen 

 Urine en fecaliën Al de rest, zoals: 

 Toiletpapier  Restanten van medicijnen 

 Afwas- en waswater  Gevaarlijke producten 

 (chemicaliën) 

  onderleggers 

  Vochtige doekjes 

  schoonmaakdoekjes 

  luiers 

  Maandverbanden, tampons 

  … 

  Energie 

Bijna alle afdelingen in het ziekenhuis hebben behoefte aan verwarming en elektriciteit en hebben dus 

te maken met energieverbruik. Dit energieverbruik vertaalt zich in het gebruik van: 

 Verwarming/koeling 

 Verlichting 

 Elektrische toestellen (zowel medisch als niet-medisch) / apparatuur 

 … 

Alle deze vormen van energieverbruik dragen bij tot het comfort van de patiënt, werknemer, bezoeker, 

… in het ziekenhuis. Het is nochtans mogelijk om bij hetzelfde gevoel van comfort, toch heel wat 

energie te besparen. 

Draag jij ook je steentje bij door rekening te houden met onderstaande tips? 
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Verwarming / koeling 
Het grootste deel van het energieverbruik in het ziekenhuis (ca. 50%) gaat naar de verwarming en 

koeling. Een deel van het energieverbruik kan door technische oplossingen geoptimaliseerd worden, 

maar toch zorgen ook enkele eenvoudige attitudeveranderingen van iedereen er voor dat het 

energieverbruik beperkt kan worden: 

 Leg geen kleding of ander materiaal op de radiatoren of convectoren. Dit zorgt voor een lager 

rendement. 

 Open geen deuren en ramen bij een te hoge temperatuur maar zet de radiatorknop, 

thermostaat wat lager. 

 Zijn er kieren of spleten waarlangs de koude binnenkomt, laat deze dan dichtstoppen door de 

technische dienst (via werkbon). 

 Heb je koeling op je dienst. Zorg er dan voor dat bij gebruik de ramen en vensters niet open 

staan. 

Verlichting 
Ook de verlichting neemt een groot deel van het energieverbruik voor rekening (ca. 20%). Waar 

mogelijk worden er spaarlampen gebruikt, timers en sensoren overwogen. Toch kan het nog beter als 

iedereen een handje meehelpt: 

 Indien je als laatste de ruimte verlaat, knip dan het licht uit. Het is een fabeltje dat de 

verlichting sneller kapot indien je deze teveel aan- en uitknipt. Dit geldt voor toiletten, 

bergingen, spoelruimten, burelen, … eigenlijk voor alle lokalen waar er verlichting brandt. 

 Op verpleegafdelingen is nachtverlichting aanwezig in de gangen. Laat deze niet onnodig 

branden tijdens de dag. 

 Maak zoveel mogelijk gebruik van het daglicht en richt – indien mogelijk – de ruimte zo in dat je 

hiervan maximaal gebruik kan maken. 

 … 

Elektrische toestellen / apparatuur 
Een derde groep waar veel energieverbruik naar toe gaat, zijn de elektrische toestellen en apparatuur. 

Deze zijn onder te verdelen in: 

 Automatiseringsapparatuur: Dit zijn computers, schermen, printers, tele- en 

datacommunicatieapparatuur, … die niet specifiek zijn voor de gezondheidszorg. Deze zijn in 

grote hoeveelheid aanwezig in het ziekenhuis. 

 Medische apparatuur  zijn toestellen zoals echo-toestellen, RX-toestellen, scanners, MRI, … Dit 

is apparatuur die in het OK en in de lokalen voor orgaanfunctieonderzoeken zijn opgesteld. 
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 Facilitaire apparatuur. Hiermee wordt die facilitaire apparatuur bedoeld die specifiek geldt 

voor de gezondheidszorg. De grootste energiegebruikers zijn CSA, keuken en de 

persluchtcompressoren. 

Ook hier kan er veel energie bespaard worden. Enkele tips: 

 Gebruik een keer de trap i.p.v. de lift. 

 Zet toestellen, zoals PC’s, PC-schermen, ventilatoren, radio’s, printers, … na uw dagtaak 

volledig uit.  

 Gebruik een stekkerdoos met schakelaar om het sluipverbruik uit te schakelen. Deze zijn 

verkrijgbaar op de dienst logistiek (tel. 2960). Toestellen in “stand by” verbruiken immers ook 

nog stroom. Ook opladers kosten energie: zolang ze in het stopcontact zitten, wordt er stroom 

naar de transformator gevoerd. Het maakt hierbij niet uit of ze aangesloten zijn op een 

apparaat. 

 … 

 

DUURZAAM ZORGZAAM 

 

Het az Sint-Blasius draagt duurzaamheid hoog in zijn vaandel. Er wordt getracht om op een 

maatschappelijk verantwoorde manier medische zorg te verlenen die gelijktijdig voordeel geeft voor 

zowel mens, economie als milieu. 

  VOKA milieucharter 

Vanaf de start van het ecoteam (in 2007) wordt in het ziekenhuis gericht gewerkt rond thema’s die 

zowel op ecologisch, economisch en sociaal vlak verantwoord zijn. In 2010 werd dit initiatief uitgebreid 

door de deelname aan het VOKA milieucharter. Hierdoor verklaarde het az Sint-Blasius zich bereid om 

specifieke milieuacties te ondernemen om relevante milieudoelstellingen te realiseren. Deze acties zijn 

onder te brengen in 10 thema’s zoals water, lucht, energie, afval, bodem, … 
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In juni 2011 mocht het az Sint-Blasius als eerste zorginstelling  het 

milieuchartercertificaat  in ontvangst nemen.  Ook de volgende jaren viel 

ons deze eer te beurt.  Intussen hebben we het millieucharter certificaat 5 

maal in ontvangst mogen nemen .  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele acties die werden gerealiseerd zijn: 

 De vervanging van de vacuümpompen zodat het waterverbruik drastisch werd verminderd 

 Opstellen van instructies m.b.t. milieu en veiligheid voor het werken met derden 

 Vervanging van de hydraulische liften door elektrische liften. Dit gaf een enorme besparing in 

energieverbruik 

 Aanpassing van het opslaglokaal van licht ontvlambare producten zodat dit conform de 

wettelijke vereisten is (branddeur, opvangbakken, …) 

 Sensibiliseringsacties rond energieverbruik zoals het nemen van de trap 

 Wachtlijsten van de artsen elektronisch maken wat onmiddellijk een besparing van een 9500 

papieren oplevert 

 … 

Indien je meer hierover wilt weten, verwijzen we nog naar de presentatie op het intranet > Over ons > 

Duurzaam Zorgzaam < milieu (planet)  

  Duurzaamheidsverslag 

Het az Sint-Blasius vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaam Ondernemen 

(DO) zeer belangrijk. Gezondheid en duurzaamheid gaan dan ook hand in hand. 

Sinds 2011 geeft het az Sint-Blasius als eerst Vlaamse zorginstelling een geïntegreerd jaar- en 

duurzaamheidsverslag uit volgens de GRI (Global Reporting Initiative)- richtlijnen.   

Deze verslagen worden – uit respect voor het milieu – enkel digitaal aangeboden.  Ze zijn terug te 

vinden op de website van het ziekenhuis (www.azsintblasius.be >  Over ons > jaarverslag). 
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http://www.azsintblasius.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE-OVEREENKOMSTEN 

 

Elke stage die in onze instelling gelopen wordt, dient te worden geregeld in een stageovereenkomst 

tussen het ziekenhuis en de student en/of de school. 

De stageovereenkomsten moeten door de school en de student ondertekend zijn alvorens de 

begeleiders deze ter ondertekening overhandigen aan de personeelsdirecteur .  

Na ondertekening zullen 2 exemplaren naar de scholen worden teruggezonden .  

Indien de instelling waarbij u de opleiding volgt op regelmatige basis samenwerkt met ons ziekenhuis 

zal er meestal een globale overeenkomst afgesloten zijn tussen de school en het ziekenhuis. U dient 

dan  zelf geen formaliteiten te vervullen. 

In andere gevallen kan het nodig zijn om zelf een individuele overeenkomst af te sluiten met het AZ 

Sint-Blasius. Neem bij twijfel over het bestaan van een globale overeenkomst zeker VOORAF en TIJDIG 

contact op met Anja of Philippe. 

 

STAGE-UREN 

 

Concrete afspraken ivm de stage-uren worden gemaakt in overleg met de school en het diensthoofd of 

stagementoren van de stageplaats. Tenzij de school dit expliciet anders bepaalt,  wordt de lunchpauze 

NIET als stagetijd meegerekend. 

Het is niet nodig om op voorhand contact op te nemen met de dienst .  

Stage-uren zullen de eerste stagedag worden opgemaakt .  

 

BEROEPSGEHEIM 

 

Artikel 458 Sw. bepaalt dat geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, 

vroedvrouwen en alle andere personen die, uit hoofde van hun staat of beroep, kennis dragen van 

geheimen, gebonden zijn door het beroepsgeheim. 

De student is, zoals elk personeelslid, gebonden aan het beroepsgeheim. 

Let op met informatie die je geeft via facebook. Schending van het beroepsgeheim kan onmiddelijke 

stopzetting van de stage tot gevolg hebben!!! 

De student kan enkel een medisch dossier inkijken op vraag aan en mits uitdrukkelijke toestemming 

van het diensthoofd of diens plaatsvervanger. 

 

Varia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE VRIENDENKRING 

 

De vriendenkring is een initiatief van personeelsleden met als doel de sociale contacten ook buiten de 

werksfeer op een ontspannende wijze te bevorderen. De vriendenkring organiseert in de loop van het 

jaar een aantal activiteiten zoals:  

 de personeelsquiz; 

 de Sint-Blasius fuif; 

 de cardio-fitheidstest voor het personeel; 

 ….. 

U bent, als student, van harte welkom op sommige van deze activiteiten. Bent u hierin geïnteresseerd, 

neem dan contact op met één van de bestuursleden. 

 

DE IDEEËNBUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET BORD “ZOEKERTJES” 

Op de campus te Dendermonde, in de gang tussen de ingang van de kleedkamers van de mannen en de 

vrouwen hangt er een bord met zoekertjes.  U kan hier een zoekertje ophangen voor max. 3 maanden, 

mits het getekend is door een van de directieleden.  Uw zoekertje dient steeds uw naam en de 

stageplaats en -periode te vermelden. 

 

WIJ WENSEN U EEN LEERRIJKE EN AANGENAME STAGE TOE ! 

 
 

 

“Voor u” 

 

Wat? 

De ideeënbus is bestemd om suggesties  te formuleren die u heeft omtrent 

de werking en organisatie van de instelling. Dit is voor ons een hulpmiddel 

om eventueel veranderingen aan te brengen.  Vermeld de datum en uw 

naam zodat wij contact met u kunnen opnemen. 

 

Waar? 

De ideeënbus hangt naast de prikklok, in de campus te Dendermonde.  Wie 

vanuit Zele een suggestie wil doorsturen kan dit doen door de suggestie met 

de interne post naar Dendermonde mee te geven. 

 

 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

