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Dienst specifi eke informatie



Radiologie

1. Voorstelling van de dienst

Hoofdverpleegkundige: Tim Schokkaert, tel. 03 890 16 52, Tim.Schokkaert@sjk.be 

De dienst medische beeldvorming bestaat uit twee campussen: Campus Bornem en Campus 
Willebroek. Beide campussen worden geleid door dezelfde hoofdverpleegkundigen en door dezelfde 
dokters in een beurtrolsysteem.

Het team van verpleegkundigen werkt eveneens in een beurtrolsysteem op beide campussen.

Op beide campussen worden dezelfde onderzoeken uitgevoerd:

 - klassieke radiologie en mammografi e

 - echografi e

 - CT-scan

Op de campus Bornem kan men ook nog terecht voor botdensitometrie.

De afdeling stelt zich tot doel niet louter een optimale verzorging te waarborgen, maar de patiënten 
reeds van bij opname te begeleiden naar een beter functioneren op fysisch, psychisch en sociaal 
niveau. Om deze doelstelling te verwezenlijken is er naast de totale inzet van de verpleegkundigen 
een visie aanwezig vanuit de integrerende verpleging.

Om die integrerende verpleging tot stand te brengen wordt er gewerkt met patiëntentoewijzingen, 
briefi ngs , teamvergaderingen en een verpleegkundige zorg volgens het systematisch verpleegkundig 
handelen.



2. Personeel

Dokters: 

Dr. Vandenbroucke Koen (Medisch diensthoofd radiologie), Dr. Arts Manu, Dr. Van Landuyt 
Katia, Dr. Vergauwen Sabine, Dr. Vergauwen Merel, Dr. De Boeck Michel

Hoofdverpleegkundige: Dhr. Tim Schokkaert

Verpleegkundigen: 

Joni, Sanne, Patricia, Irene, Cris, Crista, Els, Carine, Linda, Ariane, Annemie, Koen, Petra, 
Ineke.

Secretaressen: 

Genevie, Viviane, Emilia, Gerda en Maryke

Stagebegeleiding: Joni Bogaerts en Koen Wachters

Referentieverpleegkundige: 

til –en heftechnieken: Crista Hellemans en Irene Van de Vyver

Verpleegkundige begeleiding: 

til –en heftechnieken: Patricia Naegels

3. Ruimtelijke indeling

Radiologie campus Bornem heeft twee klassieke radiografi ezalen, een CT-zaal, 2 echozalen 
waarvan één met een mammografi etoestel en een ruimte voor botdensitometrie.

Het telefoonnummer van onze afdeling is 03 890 16 61. Bel je vanuit het ziekenhuis, dan is 
het nummer verkort tot 1661. Wanneer je naar buiten wil bellen moet je eerst een 0 draaien 
alvorens het telefoonnummer. 

Er zijn verschillende telefoontoestellen op onze dienst aanwezig:

 - secretariaat : 03/890.16.61

 - doktersruimte : 03/890.16.64

 - Dect ontwikkelruimte : 1662

 - Dect CT: 1663

- Dect Tim Schokkaert: 1652



In iedere ruimte is een lijst met telefoonnummers aanwezig op de plaats waar de telefoon 
zich bevindt. Radiologie campus Willebroek heeft één klassieke radiografi ezaal, 1 CT-zaal en 
één echografi ezaal met een mammografi etoestel.

Telefoon radiologie Willebroek: 03 860 32 34

Het verpleegmateriaal dat betrekking heeft tot verschillende onderzoeken bevindt zich 
in twee verzorgingskarren aanwezig in zaal 1 en de CT-zaal. Deze karren worden dagelijks 
nagekeken en aangevuld vanuit het leeg/vol systeem. 

Het leeg/vol systeem werkt als volgt: wanneer je iets neemt uit de passieve stock om het 
naar de actieve stock te brengen (= modulaire kasten in de RX zalen), dan neem je de hele 
hoeveelheid en verzet je de barcode van het artikel in de berging naar de rode kleur. Het 
magazijn zorgt dan verder voor de aanvulling. Dit gebeurt tweemaal per week, op woensdag 
en vrijdag. Indien dit correct gebeurt, zullen we nooit een tekort hebben. Het leeg/vol 
systeem bevindt zich naast zaal 3.

Het middagmaal kan genuttigd worden in onze keuken. Wij hebben hier ook een frigo, een 
microgolfoven, een waterkoker en een toestel voor drinkwater ter beschikking. 

4. Artsen werkzaam op medische beeldvorming

Op de dienst medische beeldvorming komen zowel ambulante patiënten, als gehospitaliseerde 
patiënten. Wij hebben dus een groot aanbod aan dokters. Huisdokters, specialisten van binnen 
het ziekenhuis en specialisten van buiten het ziekenhuis werken samen met onze dienst.

5. Werksituatie verpleegkundigen

Wij hebben 4 verschillende arbeidscontracten voor de verpleegkundigen:
20u / 24u / 28,5u / 30,5u / 38u.

De secretaressen hebben 2 verschillende arbeidscontracten: 19u en 38u.

Onze dienst is geopend tussen 8u00 en 18u30 in de week. Op zaterdag tussen 8u00 en 
12u00. Onze uurroosters worden opgesteld tussen deze uren. Tijdens de week staan de 
radiologen ter beschikking van de patiënten van 8u30 tot 12u30 en van 14u00 tot 18u00. Op 
zaterdag is dit van 9u00 tot 11u00. De adjunct-hoofdverpleegkundige is wisselend aanwezig 
op de twee campussen, maar meest in Bornem. 

De wachtdienst verloopt ook volgens een beurtrol. In de week is dit dagelijks vanaf 18u30 
tot 24u00. In het weekend begint deze zaterdag om 12u00 en eindigt om 24u00. Op zondag 
begint de wachtdienst om 9u00 met het nemen van thoraxfoto’s op de afdeling Intensieve 
Zorgen. Daarna begint de wachtdienst tot 24u00. De verpleegkundige heeft een GSM van de 
dienst ter beschikking en kan ten allen tijde thuis opgeroepen worden. Bij een oproep wordt 
hij/zij binnen het half uur op de afdeling verwacht.



6. Taakomschrijving

Secretariaat: 

• inschrijven van ambulante en verblijvende patiënten

• verwerken van protocols en bezorgen aan de dokters

• afsprakenbeheer

Verpleging: 

• zalen gebruiksklaar maken

• nemen van foto’s, ontwikkelen en klaarmaken voor secretariaat

• begeleiden van patiënten 

• verpleegkarren en medicatie aanvullen

• Uitvoeren van CT - onderzoeken

• Klaarleggen van echografi eonderzoeken

  

Zaterdag:

• zelfde routine als in de week, maar grote onderzoeken (maagonderzoeken, contrast-
onderzoeken) worden niet uitgevoerd.

7. Stage doelstellingen

Met de nieuwe studeermodulen is het soms moeilijk om als mentor bij te houden welke 
technieken jullie al dan niet gekend zijn. Wij vragen jullie om bij aanvang van de stage, uit 
eigen beweging jouw doelstellingen kenbaar te maken. 

Overzicht van de verpleegkundige interventies en te bereiken competenties op de afdeling:

• Als student kom je met een aantal doelstellingen op stage. Op onze dienst is de patiënt 
in zijn totaliteit belangrijk. Nieuwe technieken inoefenen is belangrijk, maar vergeet de 
mens in zijn totaliteit niet. 

• Samenwerken in teamverband, contacten leggen met patiënten, GVO geven, … zijn 
belangrijke aspecten die ingeoefend dienen te worden. 

• Evaluatiefi chen worden het beste aangeboden uit eigen initiatief. Zo kan je jezelf 
tijdig bijsturen en kom je tijdens een tussentijdse- of eindevaluatie niet voor eventuele 
verrassingen te staan. 

Graag bespreken tussen de mentor en stage monitrice op de afdeling: samenvatting hier 
invullen a.u.b.


