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Wat doen ze daar?Wie zijn ze?

Wat 

moet je 

weten 

voor je 

stage ?

Wie of wat 

kan je 

helpen? 

Welkom op stage!



Universitaire ziekenhuizen Leuven

Kwalitatieve patiëntenzorg Opleiding Wetenschappelijk onderzoek



“Samen grenzen verleggen voor 

een betere gezondheidszorg”

• Met passie en respect elke patiënt de beste zorg op 

maat te geven.

• Toekomstige zorgverleners en medewerkers 

stimuleren om levenslang te leren en innoveren.

• Pionier zijn in klinisch onderzoek met het oog op de 

patiëntenzorg van morgen.

Onze missie



Acute zorg
Campus Gasthuisberg



Topreferentiecentrum 
gezondheidszorg



Masterplan concept

Segmentatie

- zorg

- onderzoek

- onderwijs

- ondersteuning

Toename densiteit

Stedelijk patroon
Behoud open 

ruimte

Groene patio’s

Duidelijke circulaties

Straten/pleinen/…

‘Wegen’: scheiding: 

- in-ward patiënten

- publieke circulaties 

- logistiek Het ziekenhuis wordt een 

onderdeel van het stedelijk weefsel

Health Sciences Campus



Revalidatie
Campus Pellenberg



Verpleegkunde

Kinesitherapie

Ergotherapie

Universitair innovatief 
revalidatiecentrum

LAC



11

Stadscampus Sint-Rafaël
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Kwaliteit van zorg =

• …voortdurend proces dat nooit af is

• …geïntegreerd in de dagelijkse zorg

• …een iets waar elke zorgverlener bij 

betrokken wordt

• …eerder proces/systeemgericht ipv

individueel gericht

• … JCI is een middel om te evalueren



6 pijlers voor een kwalitatieve 

patiëntenzorg
1. (Dubbele) patiëntenidentificatie

2. Communicatie: Noteer- en 

herhaalprocedure

3. Veiligheid bij hoog risico-medicatie

4. Juiste ingreep, juiste zijde, juiste patiënt 

(time-out)

5. Correcte handhygiëne – verminderen van 

het infectierisico

6. Valpreventie

!!! TIP !!!

Digitaal leerplatform: 

brochure kwaliteit

www.uzleuven.be/stage



1. Patiëntenidentificatie

• Principe: elke patiënt draagt steeds een 

identificatiearmbandje

– “Wat is uw naam en geboortedatum?”

• Bij iedere medische-verpleegkundige handeling

• Bij het aanbrengen van het armbandje

– Vergelijk de verkregen identiteitsgegevens met 

de gegevens die je beschikbaar hebt voor de 

geplande activiteit. 

– Extra aandacht bij: 

bloedtransfusie, staalnames, medicatietoediening 

en voeding



2. Effectieve communicatie

• Bij 70% van de medische fouten: foute 

communicatie aan de basis! 
– Bij telefonisch briefen van order of gegevens:

• Dossier niet voorhanden: Noteren op post-it! 

Herhalen!

– Bij afwijkend laboresultaat: 

• Noteren op post-it en herhalen, 

• Arts bellen, 

• Post-it op computer in dokterskamer kleven

– !!!: Indien je de arts niet kan bereiken: probeer 

een andere arts!



 Identification

 Identificeer jezelf, locatie en dienst vanwaar je belt

 Identificeer de patiënt 

 Situation

 Beschrijf de reden van de oproep of huidige toestand

Welke zijn de bezorgheden, observaties,…

 Background

 Geef reden van opname en huidige diagnose

 Geef samenvatting van relevante informatie voor huidig probleem

 Assessment

 Geef informatie over laatste bevindingen van de klinische toestand

 Recommendation

Wat is jouw aanbeveling? Wat verwacht je? 

2. Effectieve communicatie

• Bij shiftwissel en interne overdracht : 

ISBAR(R) 



3. Veiligheid m.b.t. medicatie

• Principe: Veiligheid bij toediening van 

medicatie verbeteren

– Hoog-risico medicatie: look-a-like, sound-a-

like

– Geconcentreerde elektrolyten



3. Veiligheid m.b.t. medicatie

• Identificatie van 

alle spuiten + datering!

• Enkel wanneer iets 

opgetrokken en 

onmiddellijk toegediend 

of toegepast wordt, 

is identificatie niet 

nodig



4. Sign-in, Time-out, Sign-out

• Principe: uitvoeren van de ingreep:
– Juiste patiënt

– Juiste zijde

– Juiste ingreep

• Hoe? Tools?
– Informed consent + preoperatieve checklist

– Verificatieproces voor elke procedure

– Markeren van de correcte plaats voor geplande 

procedures

– Time-out-procedure



5. Verminderen van het 

infectierisico
• Op verschillende niveau’s: toepassen 

van afspraken!

– Zorgverlener: 

• Handhygiëne: 

– Handen wassen 

– Gebruik alcogel

– Korte mouwen

– Handen en onderarmen vrij van juwelen

– Nagels kort – geen kunstnagels of nagellak

• Persoonlijke bescherming:

– Wondjes aan de handen afgedekt met een 

ondoorlaatbaar verband, …



5. Verminderen van het 

infectierisico



5. Verminderen van het 

infectierisico
• Op verschillende niveau’s: toepassen 

van afspraken!

– Zorgverlener

– Omgeving

• Reiniging – Ontsmetting - Sterilisatie

• Onderhoudslijsten materiaal:

– Medisch

– Verpleegkundig

– Paramedisch

– Patiënt

• Isolatie 

• Protectie

!!! TIP !!!

Check Intranet - Zoek informatie op



5. Verminderen van het 

infectierisico



Kwalitatieve patiëntenzorg: COVID-19



Kwalitatieve patiëntenzorg: COVID-19



6. Valpreventie

• 24u assessment van valrisico
– Evaluatie en her-evaluatie: 1x/week of bij veranderingen

– Ikv patiënt-empowerment: educatie en opstart 

educatieplan

– Individuele interventies bij verhoogd valrisico

• Algemene interventies bij verhoogd valrisico
– “Veilige zorg” op Octopuz/ Intranet: Valpreventie

– Bezoekersposter, Infobrochure

– CPV-aanvraagformulier: valrisico verplicht aan te 

duiden

• Lokale interventies: Procedures eigen aan de 

eenheid



6. Valpreventie

Informeren van 

patiënt, 

familie en 

zorgverleners 

tijdens en na opname



Bijkomende standards

voor kwaliteitsvolle zorg

• Evaluatie en dagelijkse opvolging van 

iedere patiënt

• Veilige zorg voor kwetsbare

patiëntengroepen en hoog-risicoprocedures

• Naar een ziekenhuis met minder pijn

• Correct informeren via informed consent

• Omgaan met privacy en confidentialiteit

• Een veilig medicatiebeleid

• Preventie en controle van infecties
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Algemeen opleidingscentrum

Opleiding nieuwe generatie zorgverstrekkers

vanuit verschillende disciplines

van diverse onderwijsinstellingen

http://gallery/v/beeldbank-UZ/pati_nteninfo_campus_gasthuisberg/_DSC0233.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1


2000 – 2100 
studenten 

verpleegkunde

vroedkunde

Medische 
beeldvorming

Afdelings-
referentie 
verpleeg-
kundige
mentor

Stage 
coördinatie

VPK-VRK-
MBV

Stage 
model UZ 
LeuvenEindstages

Kracht van UZL



Wij geloven sterk 
in partnerschap

Uitbouw 
van 

opleiding

Coaching

Open voor 
feedback 

ter 
verbetering



Afdelings-

referentieverpleegkundige mentor

• Coördineert en volgt het groeiproces op

• Is een aanspreekfiguur voor jou

• Is een referentiepersoon voor collega’s

en praktijklector

• Heeft een focus op feedback en coaching om 

groei te ondersteunen 

Afdelings
referentie 
verpleeg 
kundige
mentor

!!! Wist je dat !!!

Deze mentoren een:

Cursus Smart Mentorship van 5 dagen hebben gevolgd 

Nog steeds bijleren d.m.v. intervisie, opleiding, …



Leidinggevende

• Doet werkbegeleiding

• Geeft bij dubbellopen: 

situationele feedback 

• Vraagt zich af wat je kan 

of nog niet kan

Elk teamlid

• Verantwoordelijke van het verpleegkundig team

• Is er ook voor ondersteuning van het 

leerproces van studenten!



Student heeft de regie zelf in handen 

• Is betrokken bij zijn eigen ontwikkeling

• Neemt zijn eigen leerproces zelf in handen
Stagevoorbereiding

Open en eerlijk in wat je kan en nog niet kan

Vertel over je leerdoelen, maak ze zichtbaar

Vraag feedback

Durf verduidelijking/uitleg vragen

• Dus: 
– Vraag actief naar je toegewezen mentor: 

Wie is mijn mentor? 

– Check met welke mentor/verpleegkundige je 
dubbelloopt.  

– Wanneer geef ik best de reflectiefiche af?



Stage 

als stevig 

fundament

Basisprincipes stagemodel UZL

Stagemodel 
UZ Leuven

!!! Wist je dat !!!

Dit model is gebaseerd op 

voorbije innovatieve stages 



Nurse support team: opdracht

• Opvang en begeleiding nieuwe 

verpleegkundigen

• Ondersteunen van mentoren in 1ste lijnsrol

• Opleiding van mentoren : 

cursus Smart Mentorship – Intervisie - Opleiding

• Innovatieve leeromgevingen creëren





Stagecoördinator UZ Leuven
Jolanda Vandevenne

• Stageplanning

• Administratie – formaliteiten / stage

• Onthaal en introductie 1ste stage

• Kwaliteit van stages – ontwikkelingen

• Samenwerking onderwijsinstellingen: brug

• Stagebeleving studenten: middagmomenten

• Ombudsrol: afdeling - studenten

VroedkundeVerpleegkunde Medische beeldvorming

Stage 
coördinatie

VPK-VRK-
MBV



• Veiligheid

– Veilig werken in UZ Leuven

– Bewaking en agenten

– Brand – Urgentie

– Noodplannen

– Amok

• Badge - toegangsbeheer

• Login 

• Intranet - KWS

• Beroepsgeheim discretieplicht



Beveiliging

Veiligheid &  

gezond-

heid

Gevaarlijke  

stoffen &  

afval
Brand

IN EEN NOTENDOP

4 domeinen 

met 

aandachtspunten

en 

meldingen 

Weet jij al wat je 

moet doen??? 

Veilig werken in UZ Leuven



Beveiliging

Draag altijd je

badge.

Blokkeer geen  

beveiligde deuren.

Berg waardevolle

spullen op.

Meld: • diefstal

• vandalisme

• verdachte situaties of personen

• problemen op de parking
• …

Via 016 34 04 04
of  

bewaking@uzleuven.be

Acute

noodsituatie?

016 34 25 80

mailto:bewaking@uzleuven.be


Brand - noodgevallen
Specifieke incidenten met 

gevaar voor personen en/of 

voor de normale werking 

van de UZ Leuven.

Voor het melden van 

levensbedreigende situaties.

• Geef volgende inlichtingen: 

eenheid, verdieping, kamernr

• Start BLS als patiënt 

bewusteloos is en geen 

normale ademhaling vertoont

Assistentiebel: ‘gewone hulp’



Politie en bewaking

• Bewaking: 24 u/ dag bereikbaar 

voor niet-urgente zaken zoals:
• Sleutel van je bureau vergeten

• Slagboom parking werkt niet

• Aangifte diefstal, verdachte persoon 

of situatie, vandalisme, problemen 

op of in de parking

• Politie Leuven    

Wijkagenten campus GHB

016/34.04.04



1 Bel het noodnummer 2580. 

Geef plaats en naam van locatie door

2 Onderneem 1 bluspoging 

met een brandblusapparaat

3 Sluit ramen en deuren

4 Evacueer de bedreigde zone via 

de (nood)uitgang

5 Blijf ter plaatse

En volg verdere instructie                   

van de eerste interventieploeg of 

hulpdiensten

!!! TIP !!!

Check intranet voor instructiefilmpje

http://wiki/pages/viewpage.action?pageId=98108717

http://wiki/pages/viewpage.action?pageId=98108717


Wist je dat …

EVACUATIE

• Het evacuatiealarm wordt  

geactiveerd.

• Het alarm komt toe op de  

centrale dispatch.

• De sirene start dadelijk.

BRANDALARM

• Het brandalarm wordt  
geactiveerd.

• Het alarm komt toe op  
centrale dispatch.

• De sirene start nog niet,  
tenzij in combinatie met  

een tweede detectie (rook  
of drukknop).

ONTSLUITEN  
NOODDEUREN

• Bij storing van de  

toegangscontrole

• Induwen ontgrendelt  

de gesloten deur  

onmiddellijk.



Gevaarlijk afval?

Afval Radioactief? Contacteer  
radioprotectie@uzleuven.be

Ja

Risicohoudend? Of hoort vanwege  
uitzicht in een ondoorzichtig vat?

Ja
Medisch afval?

Nee

Gevaarlijk afval

Ja Nee

Niet-gevaarlijk  
recycleerbaar  

afval

Ja
Recycleerbaar?

Nee

Restafval en  
grof vuil

Nee

Risicohoudend  
medisch afval

Niet-
risi

edisch afv
cohoudend  

m al

Ja Nee

Werfafval?

Nee

Via de afvoerkanalen op de werf  

en

niet via ophaling van UZ Leuven

Ja

mailto:radioprotectie@uzleuven.be


Als het toch fout gaat

Bij oogcontact
>15 min. spoelen  met een 

oogspoeldouche of  

knijpfles.

+

Raadpleeg een arts. Tip: te weinig spoelwater?  

Vul bij met leidingwater,  

maar bestel nieuwe flessen  

na gebruik.



Als het toch fout gaat

Bij het morsen van kleine  

hoeveelheden gevaarlijke stoffen  

zoals potentieel toxische stoffen,  

gebruik een spillkoffer of kit.



ALARMERING

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

incident onder controle?

incident onder controle?

dealarmeren
gegevens noteren

dealarmeren
gegevens noteren

dealarmeren
gegevens noteren

commando

1e

interventieploeg

commando

incident 

managers

commando

coördinatiecel 

(CCZ)

commando

overheid

4 noodplannen

evacuatie

relocatie

receptie

isolatie

specifiek noodplan

noodplannen

continuïteit UZ

Algemeen Nood- & 

Interventieplan

JA

JA

noodprocedure

s

Ziekenhuisnoodplannen:verloop

NEEN

NEEN

NEEN

incident onder controle? JA



RECEPTIEPLAN EVACUATIEPLAN

RELOCATIEPLAN ISOLATIEPLAN

4 Algemene plannen



Aktiekaarten op dienst

!!! TIP !!!

Ga op zoek naar deze kaarten op je stageplaats.



AMOK-incident 5 V’s
VLUCHTEN

VERBERGEN

VERWITTIGEN

VERDEDIGEN

VEILIGHEIDSDIENSTEN

!!! TIP !!!

Check intranet voor 

instructiefilmpje

http://intranet.uz.kuleuven.ac.be

/news.jsp?_id=5422

http://intranet.uz.kuleuven.ac.be/news.jsp?_id=5422


Algemeen professioneel gedrag

• Uniform: aanspreekfiguur – rolmodel

• Sociale media

• Discretieplicht en beroepsgeheim

• Privacybeleid

• Paswoord: toegang tot veel – zeer strikt 

gelimiteerd
– Nooit doorgeven omwille van mogelijk misbruik

– Nooit opzoeken van patiënten buiten eigen 

afdeling

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://variety.com/2019/digital/news/instagram-down-outage-1203242848/&psig=AOvVaw2zhJt_a0epSaN8bM7BZb7L&ust=1561131247112887


Badge – Dienst Toegangsbeheer

Niveau -1, groen of limoen

Open: 8u – 16u15

Bancontact voor waarborg 

badge / sleutel(s) 25 EUR

Dienst Toegangsbeheer: 

Tel. 016 34 41 77 

Parking hier te bevragen

VOORAF aan stage



• Zichtbaar dragen ter identificatie

• Opent toegangsdeuren, kleedkastje

• Betaalmiddel cafetaria

Studententarief 

Oplaadpunten

• Gebruik OctopUZ-schermen (OWS -

OctopuzWerkStation)

• Badge NIET gebruiken voor aanmelden 

glucometer! Via VPK

http://wiki/download/attachments/244951293/RIL_018I_BLG_1.pdf?version=2&modificationDate=1460034632393&api=v2

http://wiki/download/attachments/244951293/RIL_018I_BLG_1.pdf?version=2&modificationDate=1460034632393&api=v2


• Eten van thuis (koelkast)

• Personeelscafetaria

• Bezoekerscafetaria

• Take out:

– Goud 

– Limoen

• Koffieshop

• Winkeltje

Pauze werkt



Gebruik OctopUZ-schermen (OWS - Octopuz-werkstation)

Boodschap onmiddellijk na ‘badgen’ indien niet gekend



Loginaccount

• Login en paswoord krijg je samen met je badge

Initieel paswoord = 1 x geldig

! Onmiddellijk een ander paswoord aanmaken

• Het eigen aangemaakt paswoord is 

3 maanden geldig
Paswoord vergeten: IT-helpdesk

Tel. 47777

• Met persoonlijke login 

aanmelden in het KWS.

NIET login van je begeleidende vpk

!!! Wist je dat !!!

Je login blijft heel je opleiding dezelfde.



KlinischWerkStation KWS

Maak je eigen met:

• Zorgplan

• Onderzoeken

• Assessment

• Acta en activiteiten

• Opvolgnota’s

• DNR-knop

• Medicatie

• MRSA

• Contacten

• Info, …

!!! Wist je dat !!!
In UZL heeft elke patiënt een volledig elektronisch 

patiëntendossier



Intranet

Maak je eigen met:

• “Wie is wie” en  Zoekfunctie

• Locatie eenheden

• Noodnummers

• Procedure “Brand” 

• “Amok”

• Procedures en protocollen / 

mUZLiDOC

• Patiënteninfo

• Geneesmiddelencompendium

• Labogids

• Isolatiekaarten

• OWS

• P-iMS



Beroepsgeheim - discretieplicht

Kijk uit bij verzamelen, invoeren, 

verwerken en bespreken van 

patiëntengegevens.  Vertrouwelijk

Laat het KWS niet onbemand 

open staan. 

Log uit! – ctrl b 





Dosimeter

Aan het einde van je stage lever 

je de dosimeter terug in volgens 

de afspraken van de afdeling.



Het nieuwe normaal 

in UZ Leuven• Mondmasker 

• Regelmatig de handen wassen of ontsmetten ( nog 

vaker)

• 1,5 meter afstand proberen te bewaren

• Het aantal personen lift beperkt: bij voorkeur de trap.

• Loop rechts in de gangen.

• Deze instructies zijn ook te vinden op de website van 

UZ Leuven:   

https://www.uzleuven.be/nl/algemene-coronamaatregelen.

• Gebruik vergaderlokalen en gesprekslokalen
• Limiet op het maximaal aantal toegelaten personen per vergaderlokaal

• Als er in een vergaderlokaal 1,5 meter kan zijn tussen 

gesprekspartners dan mag het mondmasker af

https://www.uzleuven.be/nl/algemene-coronamaatregelen


Het nieuwe normaal 

in UZ Leuven

• Alle studenten die op stage komen en 

symptomen COVID-19 vertonen dienen naar de 

huisarts te gaan. Ze worden niet in het 

ziekenhuis gescreend.

• Je mag op de afdeling naar een mondmasker 

vragen, automaten zijn voor personeel 

ondersteunende diensten.

• Covid filmmateriaal ter beschikking via 

onderwijsinstelling.



Eten in UZ Leuven  COVID-19

• Enkel UZ Leuven medewerkers én studenten op stage:

– Bezoekerscafetaria

– Personeelscafetaria

• Veiligheidsrichtlijnen

– Lagere capaciteit om voldoende afstand tussen 2 personen 

te garanderen

– Geen stoelen verplaatsen

• Ruimere openingsuren:

– De personeelscafetaria is open tussen 11 en 14 uur.

– De bezoekerscafetaria is elke dag open van 7.15 tot 20 uur.

We geloven in gezamenlijk eten met collega’s en studenten van de 

afdeling. Echter om in deze omstandigheden iedereen de kans te 

geven om te eten: studenten graag voor 12u en na 13u30 naar 

cafetaria (piekmomenten mijden)



Jij kan ons helpen!

Interesse om als werkstudent 

aan de slag te gaan?

• Online: www.uzleuven.be

• Telefonisch: 016 34 49 78

secretariaat rekrutering en selectie

Middagmomenten 

voor studenten vanaf fase 2

• Stagebeleving in groep delen, jouw mening telt

• Werken in UZ Leuven

http://www.uzleuven.be/


Waar vind je UZ Leuven online?
www.uzleuven.be

www.twitter.com/uzleuven

www.facebook.com/uzleuven

www.linkedin.com/company/uzleuven

http://www.uzleuven.be/node/26684

https://www.uzleuven.be/jobs/student

Waar vind je deze presentatie en meer?
www.uzleuven.be/stage

Verloop eerste stagedag en meer

Steeds raadplegen voor iedere stage

http://www.uzleuven.be/
http://www.twitter.com/uzleuven
http://www.facebook.com/uzleuven
http://www.linkedin.com/company/uzleuven
http://www.uzleuven.be/node/26684
https://www.uzleuven.be/jobs/student
http://www.uzleuven.be/stage


Vragen? Bekommernissen?

Elly Van Bael tel. 41418

Elly.vanbael@uzleuven.be

Jolanda Vandevenne  tel. 41226

jolanda.vandevenne@uzleuven.be

Hilde Rombauts  tel. 41224

hilde.rombauts@uzleuven.be

Marc Rohaert  tel. 41465

marc.rohaert@uzleuven.be

Lies Vandersaenen tel. 41464

lies.vandersaenen@uzleuven.be

David Beckers  tel. 42555

david.beckers@uzleuven.be

mailto:lieve.feyfer@uzleuven.be
mailto:jolanda.vandevenne@uzleuven.be
mailto:hilde.rombauts@uzleuven.be
mailto:marc.rohaert@uzleuven.be
mailto:lies.vandersaenen@uzleuven.be
mailto:david.beckers@uzleuven.be


Op naar een boeiende leerrijke 

stage-ervaring!

http://www.medicalpeople.be/wp-content/uploads/2012/10/Medical-People-voor-helden-in-de-zorg.png

https://triskelionadvies.files.wordpress.com/2012/02/wpid-photo-6-feb-2012-1434.jpg


