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Dienst specifi eke informatie



Daghospitaal heel- en geneeskunde

1. Voorstelling van de dienst

Gemengd dagziekenhuis met enerzijds operatiepatiënten en anderzijds patiënten voor infuus-
therapie en geneeskundige onderzoeken.

Voor onze studenten bieden we voldoende oefenkansen op het prikken van infuus en 
medicatievoorbereiding alsook het aanprikken van poortcatheters.

Wij voorzien een doorschuiftraject voor onze studenten. Zij kunnen de patiënt volgen vanaf 
de pre-operatieve voorbereiding op het daghospitaal, de overbedding, de operatiezaal, de 
recovery tot het postoperatief verslag om een totaalbeeld te krijgen. Zij kunnen dit eveneens 
met een geneeskundig onderzoek.

2. Team

• Medisch diensthoofd chirurgisch luik
• Medische diensthoofd geneeskundig luik
• Hoofdverpleegkundige
• 6 vpk’n
• Logistiek assistent

3. Ruimtelijke indeling

Het daghospitaal Willebroek bevindt zich op de 1e verdieping en bevat

• éénpersoonskamers
• 6 tweepersoonskamers
• 2 infuuszalen

Daarnaast is er ook een verpleegbalie, een medicatieruimte, de utility en de personeels-
keuken.



4. Specialismen & voornaamste ingrepen

Heelkundig: 
• Stomatologie
• Orthopedie
• Oftalmologie
• Plastische chirurgie
• Urologie
• Algemene chirurgie

Voornaamste ingrepen: 
• extractie wijsheidtanden, 
• arthroscopie van knie en schouder,
• cataractoperaties,
• URS voor behandeling nierstenen, 
• borstcorrecties, …

Geneeskundig: 

• infuustherapie voor chronische aandoeningen: ziekte van Crohn, fi bromyalgie, 
reumatische aandoeningen, …

• colonoscopie
• bronchoscopie
• blaasinstillaties 

5. Shiften

V 07u00 - 16u00

L 09u00 - 18u00

L1 07u00 - 18u00 bij drukte of personeelstekort

V6 07u00 - 13u00

D 08u00 - 17u00



6. Overzicht stage-uren

De shiften die wij de studenten laten werken zijn (30 min. pauze inbegrepen):

V 07u00 - 15u30

D1 08u00 - 16u30

D2 09u00 - 17u30

L 09u30 - 18u00

7. Handige weetjes

Ingang van het ziekenhuis

Voor 7 u dien je mee binnen te komen met het personeel die de deur opent met hun 
badge. Vanaf 7 u kan je binnen langs de hoofdingang. Het ziekenhuis heeft badges 
voorzien die ter beschikking zijn via de school.

Kleedkamers

De kleedkamers voor studenten bevindt zich op de eerste verdieping achter G1. Je kan 
deze bereiken door op het einde van de consultatiegang de trap links naar boven te 
nemen. Het is de eerste kleedkamer op de linkse kant.

Maaltijden

In Willebroek zijn geen maaltijden te verkrijgen. Je moet zelf zorgen dat je eten mee-
brengt. Je kan wel drank en versnapering verkrijgen via de betaalautomaat.

Contact: 03/860.32.43

Bovenstaand telefoonummer kan je bellen om af te spreken voor je eerste werkdag.


