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Beste student verpleegkundige

Het samenwerkingsverband dat jullie school met de Sint -Jozefkliniek Bornem & Willebroek 
is aangegaan, heeft het mede mogelijk gemaakt dat je een stageperiode kan doormaken op 
verschillende afdelingen van ons ziekenhuis.

Aangezien we zelf allen als leerling aan deze opleiding begonnen zijn, weten we maar al te goed 
hoe het is om telkens opnieuw ergens anders een stageperiode door te brengen.

Elk ziekenhuis en iedere afdeling heeft zijn eigen werkorganisatie en verzorgingstechnieken die 
soms een beetje kunnen verschillen, eigen aan hun specialiteit (geriatrie, geneeskunde, materniteit, 
heelkunde, enz.)

Op elke afdeling heerst tevens een eigen groepssfeer en omgang met de patiënten.

Een goede integratie en zich thuis voelen op het operatiekwartier leiden tot een positieve invloed 
op je dagelijkse praktijk. Je neemt telkens nieuwe ervaringen mee. We hopen dat deze je verrijken 
en later als verpleegkundige van dienst kunnen zijn.

Om je vertrouwd te maken en er voor te zorgen dat je je vlug thuis zou voelen in ons team, vinden 
we het belangrijk je op voorhand enige informatie en richtlijnen mee te geven.

Indien er toch nog zaken zijn die je nog niet duidelijk lijken of wanneer je nog met vragen zou zitten, 
kan je steeds bij elk van ons terecht.

We heten je welkom op onze dienst en wensen je een boeiende en leerrijke stage toe.

Het team van OPERATIEKWARTIER BORNEM



Dienst operatiekwartier

1. Voorstelling van de dienst

Ons operatiekwartier wil zich in eerste instantie organiseren om een kwalitatieve basischirurgie 
te organiseren voor het interland met in tweede instantie ruimte voor gespecialiseerde chirurgie 
voor zover dit binnen de mogelijkheden ligt.

De verschillende specialiteiten zijn:

Algemene heelkunde, vaatheelkunde, gynaecologie, urologie, orthopedie, plastische heelkunde, 
neurochirurgie, oogheelkunde, neus-keel- en oorchirurgie, mond- kaak en aangezichtschirurgie 
en endoscopie wat betreft onderzoeken onder narcose

Ingrepen bij kinderen kunnen, maar enkel in dagbehandeling.

Ingrepen buiten de werkuren worden opgevangen door een georganiseerde wachtdienst. In 
dit kader moeten al onze verpleegkundigen alle geneeskundige specialiteiten kennen alsook 
anesthesie. Per specialiteit is er een verantwoordelijke aangeduid die de eigen specialiteit 
behartigt qua materiaal, stock en verpleegprocedures. In principe wordt er niet door onze 
verpleegkundigen geassisteerd tenzij in onderlinge afspraak en in urgenties.

Wat betreft de dagelijkse werking zijn wij genoodzaakt een optimale samenwerking na te 
streven met de patiëntenafdelingen, de administratie, dienst apotheek, centraal magazijn, 
centrale sterilisatieafdeling, dienst zienhuishygiëne, chirurgen en anesthesisten.

De ontwaakzaal hoort bij het operatiekwartier en hier is de opdracht de onmiddellijk post 
operatieve veiligheid van de patiënt te garanderen en de patiënt voor te bereiden op ontslag 
naar de afdeling (stabiel en pijnvrij).

De werking van de dienst is beschreven in een RIO (Reglement interne orde) en is de basis 
voor o.a. de weekplanning en de dagdagelijkse werking. Voor de medische zaken is het 
medisch diensthoofd verantwoordelijk, voor de verpleegkundige organisatie is het de 
hoofdverpleegkundige die de dagdagelijkse leiding heeft.

Het operatiekwartier is enkel te betredend d.m.v. een persoonlijke badge. Niet kaart-eigenaars 
bellen aan de ingang van het operatiekwartier en wachten tot de deur geopend wordt en tot 
iemand contact neemt. Iedereen die het operatiekwartier betreedt moet de regels volgen van 
het RIO, waarbij onder andere een omkleedprocedure is voorzien voor aleer het operatiekwartier 
te betreden.



2. Leidinggevende

Diensthoofd operatiekwartier: Dr. Hendrickx

Hoofdverpleegkundige: Chris De Bleser

Adjunct hoofdverpleegkundige: Elke Jacobs

3. Planning operatiekwartier

De operatietijden per chirurg staan in een vaste (maar op termijn herzienbare) planning (ts 
8-17u) waarbij concrete tijden zijn afgesproken binnen dewelke de chirurg kan werken. De 
chirurgen geven de informatie door aan het operatiekwartier en zijn verantwoordelijke voor 
de pré-operatieve voorbereiding. 

De volgorde van de operaties wordt geregeld in onderling overleg tussen de hoofd-
verpleegkundige en de chirurg zelf. Dagelijks wordt er een concrete planning gemaakt voor 
de volgende werkdag en deze planning wordt doorgestuurd aan de afdelingen waar de 
patiënten op die werkdag zullen liggen.

4. Werksituatie verpleegkundigen

Zaalverantwoordelijke Z: 07u30 - 17u00

Omloop O: 8u00 - 16u30

Voorbereiding VD: 07u30 - 15u36

Endoscopie (Colono’s) C-Rec: 08u30

Late shift: 10u30 – 19u00

Werksituatie hoofdverpleegkundige: 08u00 – 16u30

Wachtdienst: in de week ts 19u00 en 07u30 en 24u00 rond op weekend en feestdagen

De verpleegkundige taakverdeling staat in een rooster dat gelijk loopt met het uurroulement 
van de verpleegkundigen. Dagelijks wordt dit bijgestuurd door de hoofdverpleegkundige of 
verantwoordelijke in functie van werk en afwezigheden. 

Volgende functieomschrijvingen worden gebruikt:

• Zaalverantwoordelijke: de verpleegkundige die vast aan een zaal wordt gekoppeld.

• Omloop: de verpleegkundige die helpt bij opstarten en eindigen van een operatie. Eén 
verpleegkundige per twee zalen.

• Endoscopie: assistentie bij de narcose en toezicht in de ontwaakzaal.



5. Shiftbeschrijving

A. ALGEMEEN

Realisatie van kwaliteit en kwantiteit met de voorhanden zijnde middelen vraagt een vakkundige aanpak. 
Zorg voor de patiënt is één zaak, zorg en benutting van de voorhanden zijnde middelen is een andere. 

Vandaar dat wij duidelijke afspraken moeten maken, wie wat doet of wat van iemand verlangt wordt. 
In de volgende hoofdstukken wordt vanuit verschillende uitgangspunten een indeling gemaakt om de 
taakinhoud zo duidelijk mogelijk weer te geven. Omtrent de verbintenissen vanuit de arbeidsovereenkomst 
wordt niet uitgeweid.

B. TAAKINHOUD VOLGENS TOEGEWEZEN TAAK 

Gekoppeld aan het uurrooster, wordt er een roulerende taakverdeling gemaakt dewelke kenbaar 
gemaakt wordt op het planningsbord. Deze taakverdeling is per week maar wordt bij wijziging van 
personeelsbezetting door de verantwoordelijke aangepast. Iedere verpleegkundige raadpleegt 
daarom voor aanvang van het werk het planningsbord.

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE 

Deze is belast met de dagelijkse organisatie van de afdeling, is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
werking van het operatiekwartier en heeft de leiding over het verpleegkundig team.

Organisatorische taken:

• Praktische dagelijkse leiding van het operatiekwartier.

• Stelt in overleg met de chirurgen en het medisch diensthoofd de weekplanning op en past 
deze in overleg met alle betrokkenen, aan bij veranderingen van de werklast.

• Stelt voor elke werkdag de dagplanning op en bespreekt deze met de anesthesist en de 
verpleegkundige met late en vroege dienst.

• Geeft de operatieplanning door aan betreffende hospitalisatieafdelingen.

• Stelt de dagelijkse taakverdeling op voor het verpleegkundig personeel.

• Begeleid het operatieprogramma en zorgt voor continuïteit in overeenstemming met de 
middelen.

• Organisatie van koffi e- en middagpauzes

• Overleg met verpleegkundigen, directie nursing en medisch korps.

• Ziet toe op de naleving van het werkingsprotocol van het operatiekwartier en van het arbeids-
reglement.



Administratieve taken:

• Opstellen van het uurrooster van de verpleegkundigen.

• Toekennen van verlof en recuperatie.

• Waarborgen van de minimumpersoneelsbezetting.

• Nakijken en sturen van prestaties en standen van overuren, roulement, verlof, compensaties.

• Doorgeven van bestellingen via de afgesproken kanalen.

• Dagelijkse controle van patiëntenregistratie die dagdagelijks wordt bijgehouden.

• Controle van de patiëntenadministratie: voorschriften en gebruik van materiaal

• Controle van inventaris.

• Controle van checklisten.

• Opmaken van de jaarlijkse begroting

• Doorgeven van beleidsinformatie aan directie en statistiek (gestructureerd of op vraag)

• Inventiviteit en bijsturing betreft processen en procedures

Begeleidende taak en leidinggeven:

• Algemeen streven naar kwaliteitsgeest.

• Stimuleren en meedelen van bijscholingen.

• Overleg betreffende werkinhoud.

• Optimaliseren van de teamgeest en het werkklimaat.

• Organiseren van beoordelings en funktioneringsgesprekken

• Bijsturen van niet-opportune situaties.

ZAALVERANTWOORDELIJKE

De zaalverantwoordelijke is de verpleegkundige die vast in een toebedeelde zaal staat en er zorgt voor 
de continuïteit van de zorg en de geplande operaties.

• Heeft een vaste zaal, die niet verlaten wordt tenzij voor de georganiseerd pauzes waarbij er 
afl ossing is. De zaal verantwoordelijke heeft de supervisie over zijn afl osser. Dus er dient een 
wederzijdse overdracht te zijn bij de afl os en de zaalverantwoordelijke dient te controleren of 
de afl os niets vergeten is.

• Alle anesthesietoestellen (behalve septische zaal als er niet gewerkt wordt) startklaar maken 
en test procedure laten doorlopen. Controle zodat de toestellen startklaar zijn <8u.

• Doet een algemene check-up (zuiger, laryngoscoop) van de zaal om veilig te starten.

• Vraagt hulp bij het opstarten en beëindigen van de ingrepen en voor het verbedden van patiënten.



• Is verantwoordelijk voor de continuïteit in de zaal, dwz. dat de volgende operatie steeds wordt 
voorbereid terwijl de huidige nog bezig is.

• Bereidt de zaal dermate voor dat alle materiaal voor de anesthesist en de chirurg aanwezig is 
en dat alle apparaten stand-by zijn. 

• Legt in overleg met de coördinator, de juiste pt. op de juiste tafel en houdt rekening met 
decubituspreventie en noodzakelijke houdingen. Dus steeds controle van identiteit patiënt en 
ingreep.

• Zorgt voor de juiste registratie in OR-line.

• Bij de voorbereiding wordt de patiënt geïnformeerd en gerustgesteld. De verpleegkundige stelt 
zich voor aan de patiënt.

• Bereid de anesthesie voor in overleg met de anesthesist, legt de monitoring aan en assisteert 
bij de anesthesie.

• Houdt de parameters van de patiënt in het oog en waarschuwt anesthesist bij afwijkende 
waarden.

• Doet bij de patiënt de specifi eke voorbereiding in functie van de operatie en brengt deze in de 
juiste houding met aandacht voor drukpunten en onnatuurlijke houdingen.

• Legt het afdekmateriaal open en geeft alle materiaal en instrumentarium aan.

• Ontsmet de operatiestreek met de juiste ontsmettingsoplossing.

• Observeert tijdens de operatieduur alle parameters van de patiënt.

• Geeft tijdens de operaties het gevraagde materiaal aan. Verbruiksmateriaal zoals draad en 
kompressen wordt gegeven volgens het verloop van de ingreep en zeker niet op voorhand.

• Is mede verantwoordelijk voor het tellen van het gebruikte gaasmateriaal en naalden. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van het kompressenblad.

• Is mede verantwoordelijk voor de biopsies, brengt deze samen met de aanvraag op de 
verzamelplaats en registreert de biopsie (aantal en labo) op het registratieblad van de patiënt.

• Noteert de bloedleegte-tijden op het anesthesieblad.

• Verwittigt 15 min voor het beeindigen van de narcose de coördinator, dat de volgende patiënt 
mag gevraagd worden. Vermijd wachttijden in alle richtingen.

• Ruimt het afdekmateriaal op en controleert of er geen instrumenten achtergebleven zijn. 

• Maakt samen met de assistent het eindverband.

• Legt onder begeleiding van de anesthesist de patiënt terug in bed en brengt de patiënt naar de 
recovery. 

• Geeft overdracht aan de recoveryvepleegkundige en installeert zelf de patiënt al de 
recoveryverpleegkundige géén tijd heeft. Laat de patiënt niet alleen achter als er géén opvolging 
mogelijk is door de recovery.

• Brengt met de transportkar voor vuil materiaal, de vuile instrumenten samen met de containers 
en deksels, naar de lift in de vuile ruimte en geeft boodschappen door voor eventueel hergebruik. 



Kwetsbaar en scherp materiaal worden in de bovenste bak verzamelt. Mesjes en naalden gaan 
in de naaldcontainer. Materiaal en linnen dat niet me de patiënt in aanraking is geweest of dat 
door de chirurg en/of assistent niet is aangeraakt met vuile handschoenen, wordt meegegeven 
naar de dienst sterilisatie.

• Zorgt voor een constante orde en volledigheid in de zaal, waarbij beroep kan gedaan worden op 
de OK-omloop en de logistiek medewerker die materiaal kunnen aanbrengen. 

• Dagelijks wordt een lijst gemaakt (<15u) met aan te vullen zaken, dermate dat de zaal steeds 
gebruiksklaar is. De logistieke assistent of de verpleegkundigen met late dienst brengen het 
aan te vullen materiaal naar de zaal.

• Zorgt dat bij het einde van het operatieprogramma de overblijvende tijd maximaal wordt 
gebruikt om de zaal op te ruimen en in orde te brengen. De late dienst wordt ingelicht over de 
staat van de zaal. 

• Brengt per patiënt de administratie in orde en geeft deze mee naar de recovery:

1. Medicatieblad (alle zelf gegeven medicatie noteren)

2. Attest adviseur. (zonodig)

3. Bandagistenvoorschrift

4. Scopie getuigschrift

5. Gipsvoorschrift

6. Afrekeningfi che bij ambulante locale ingrepen

• Verwittigt het onderhoudspersoneel om de zaal te poetsen.

• Ziet erop toe dat tussen twee ingrepen géén gazen in de zaal blijven en dat de vuilbak voor 
verpakkingsmateriaal géén patiëntgebonden materiaal bevat.

• Ruimt na het programma direct (zodat het onderhoudspersoneel direct kan beginnen) de zaal 
op (of delegeert dit aan de logistiek medewerker) en brengt te reinigen materiaal naar de 
sterilisatie, niet gebruikt instrumentarium en materiaal terug naar zijn vaste plaats en in de 
zaal gebrachte medicatie terug in de medicatie-en/of ijskast. 

• Brengt na de reiniging de zaal in orde voor de volgende werkdag

• Voert de taken uit die in de zaal, wekelijks moeten gebeuren (ontsmettingskokers, beademingslangen) 

• Geeft informatie door aan de verpleegkundigen met late dienst, betreft de toestand van de zaal.

• Helpt collegae indien de taak volbracht is, of raadpleegt de checklisten om nog uit te voeren 
taken te volbrengen.



O.K.-OMLOOP

• Is de attente hulp voor de verschillende zaalverantwoordelijken, zowel bij het starten als bij 
het eindigen van operaties. De OK-omlopen zullen zelf dus het verloop in de zalen in het oog 
houden en de continuïtiet optimaal sturen.

• Bij het opstarten is de afspraak gemaakt dat de OK-omloop de anesthesist helpt en dat de 
zaalverantwoordelijke de chirurg en assistent helpt, zo weet de zaalverantwoordelijke wat er al 
of niet op de steriele tafel gegeven is.

• Brengt materiaal aan op vraag van de zaalverantwoordelijke.

• Lost de collegae af bij pauzes, laat zich informeren en geeft terug overdracht als de zaal-
verantwoordelijke terug is. Neemt tijdelijk alle taken van de zaalverantwoordelijke over. Zeker 
aandacht voor biopsie’s, her te steriliseren materiaal, administratie, continuitiet van het werk...

• Bergt instrumentarium, medicatie en leveringen weg.

• Geeft informatie door aan de dienst sterilisatie voor eventueel hergebruik van instrumenten en 
aanvullingen.

• Voert taken uit volgens de dag, week en maandchecklist.

• Assisteert indien nodig.

• Maakt gebruik om tijdens lege momenten, de gedelegeerde taken uit te voeren. 

VERANTWOORDELIJKE/COÖRDINATOR 

Bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige stelt deze een verantwoordelijke / coördinator aan die 
de leiding over het verpleegkundig team en de coördinatie van het operatieprogramma overneemt. 

• Vervangt de verantwoordelijke wat betreft werkorganisatie.

• Is verantwoordelijk voor de continuïteit van het operatieprogramma.

• Beantwoord alle inkomende telefoons.

• Stelt het programma (volgorde) samen volgens de weekplanning, in overleg met de chirurgen 
en de dienst anesthesie rekening houdende dat de de ptn. in daghospitaal eerst komen en 
rekening houdende met materiaal en apparatuur.

• Maakt de zaalverdeling op voor de volgende dag.

• Geeft de operatieplanning door aan de betrokken diensten.

• Controleert of de personeelsbezetting voor de volgende dag voldoende is.

• Coördineert de afl ossingen.

• Voert de controle uit van de administratie van de vorige werkdag.

• Bezorgt formulieren en bestellingen aan betreffende diensten of aan fi rma’s.

• Contacteert fi rma’s en maakt afspraken op vraag van chirurgen.

• Controleert of de checklisten zijn uitgevoerd.

• Geeft info door aan de verantwoordelijke.

• Neemt bij overstijgende problemen contact op met de verantwoordelijke of de directie nursing.

• Verandert géén structurele zaken. 



LATE DIENST L

• Deze heeft de globale eindtaak het operatiekwartier geheel ordelijk achter te laten en startklaar 
te maken voor de volgende operatiedag.

• Moet hierbij beroep doen op de logistieke medewerkers en heeft deze onder supervisie

• Helpt het programma afwerken.

• Zorgt mee voor de vlotte afl os van de middag en namiddagpauze.

• Maakt voor zichzelf een plan op, zodat geheel het operatiekwartier systematisch in orde kan 
gebracht worden.

• Als hulpmiddel wordt ter controle op volledigheid de dagelijkse en wekelijkse checklist gebruikt. 
Zodoende worden alle taken uitgevoerd en heeft de hele ploeg een overzicht welke taken al of 
niet zijn uitgevoerd.

• Bespreekt samen met de coördinator het programma van de volgende dag.

• Bespreekt met de zaalverantwoordelijke in hoeverre de zaal bij het eindigen in orde is, maakt de 
zaal verder in orde en zet de eerste operatie klaar voor de volgende dag. Grotere operaties die 
in de loop van de dag gepland zijn, worden op een aparte kar klaargezet.

• Levert hulp bij ingrepen na 17u00. 

• Bij een te grote werkbelasting worden de essentiële taken verricht dermate het operatiekwartier 
operationeel is. Overuren beperken maar tevens zorgen dat de collega’s ’s morgens probleemloos 
kunnen starten.

• Indien er tijd over blijft worden taken van de weekchecklist uitgevoerd of wordt er aan een 
gedelegeerde taak.

• Geeft belangrijke wijzigingen door aan de coördinator, andere wijzigingen worden via een 
boodschap op de dagplanning, aan de verpleegkundige met vroege gemeld .

• Zalen die nadat het onderhoudspersoneel niet meer ter beschikking staat, nog gebruikt worden, 
zelf voor het merendeel proper maken en een briefje leggen voor het onderhoudspersoneel. Op 
werkdagen is dit voor het eigen onderhoudspersoneel van de operatiezaal, in het week-end is 
dit voor de roldienst. 

LATE WACHT LW

• idem als late dienst maar heeft supplementair de wachtdienst. 

• Wachtdienst vervullen volgens afgesproken schema’s. Zorgen dat bij wisseling van wachtdienst 
de spoed op de hoogte wordt gebracht. Uren gelopen wachtdienst vermelden op de maandelijkse 
wachtprestatielijst.

• Zalen steeds in orde achterlaten.



C. TAAKINHOUD VOLGENS GEDELEGEERDE TAAK

Bedoeling is hier de opvolging en aanpassingen van verschillende specialiteiten onder alle ver-
pleegkundigen te verdelen zodanig dat iedereen een eigen domein heeft waarvoor hij/zij onder 
delegatie van de hoofdverpleegkundige verantwoordelijk is. De administratief medewerker doet de 
tussentijdse controles.

• Constant opvolgen van de totaliteit van het materiaal (gedelegeerd aan de administratief 
medewerker)

• Maandelijkse controle in overleg met de adminisratief medewerker rechtzetten van de stock bij 
afwijkingen . 

• Maandelijkse controle op vervaldag.

• Constante orde van de opbergplaatsen.

• Plaatsaanduidingen verzorgen.

• Informatie naar collega’s

• Inventiviteit en engagement. (ideeën eerst met hoofverpl. bespreken)

• Een vaste tijd kan hiervoor niet gegeven worden. Wel is het een kwestie van momenten te 
herkennen waarop het wel kan. Dit hangt af van het persoonlijk initiatief

• Er wordt op gerekend dat de verantwoordelijke hier echt zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij/
zij zal dan ook bij gebreken verantwoording moeten afl eggen.

D. TAAKINHOUD NAAR TEAMGEEST (TOGETHER, EACH, ACHIEVES, MORE)

Een team is géén evidentie maar wel een betrachting waaruit alleen maar voordelen voor het 
afgeleverde werk en de verpleegkundigen zelf kunnen voortvloeien.

• bereidheid om samen in een team, mee te werken aan reëel haalbare kwaliteitszorg.

• engagement betreft ons beroep als operatieverpleegkundige.

• elkaar helpen en het werk verdelen

• werkijver naar eindafwerking

• assertieve houding en een constructieve dialoog zonder defensie.

• stiptheid

• nemen van initiatieven buiten het OK gebeuren



6. Stage

A. 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. 

De dagelijkse opvolging gebeurt door de verpleegkundige die de supervisie heeft over de stagiair. De 
tussentijdse evaluatie en eindevaluatie gebeurt door de stagementor of de hoofdverpleegkundige/
verantwoordlijke. 

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. 

B. VOOR DE AANVANG VAN DE STAGE

Eerste contact name

Het eerste contact is van fundamenteel belang. Wij trachten ons best te doen om jullie zo goed 
mogelijk op te vangen. Na het voorleggen van jullie doelstellingen nemen we jullie graag mee 
voor een rondleiding op dienst. Het mag geen excuus zijn, maar de uitgebreidheid en de duur 
van de rondleiding zal afhankelijk zijn van de werkdruk op dat moment. 

Om jullie een beetje wegwijs te maken hebben we deze brochure opgesteld. Er kunnen dus geen 
misverstanden optreden i.v.m. praktische zaken zoals werkuren, stage mentoren, enz.

Meestal werk je als student samen met één van de mentoren. Dit is helaas niet altijd 
mogelijk. Indien er geen mentor aanwezig is, wordt je gekoppeld met één van onze collega’s 
verpleegkundigen. Via de patiëntentoewijzing kan je nagaan met wie je de dag gaat doorbrengen 
en welke patiënten er worden verzorgd.

C. OVERZICHT VAN DE STAGE-UREN

Het opstellen van het werkschema voor studenten wordt in overleg en in functie van de dienst 
opgemaakt. Wij begrijpen dat er soms een aanpassing noodzakelijk is (bv. pendelen). Dit is steeds 
bespreekbaar met de hoofdverpleegkundige of stagementor.

Als student werk je steeds van 07u30 tot 16u00. Uitgezonderd de eerste dag van de stage omdat om 
7u30 géén opvang kan geboden worden vragen we 8u30-17u te werken Halve dagen te bespreken met 
hoofdverpleegkundige/verantwoordelijke.



Bij ZIEKTE of onverwachte afwezigheid, gelieve zo snel mogelijk zelf de verantwoordelijke van de 
dienst te verwittigen. Dit is een zeer belangrijk attitude voor de organisatie van het werk, en later ook 
in het beroepsleven.

D. SYSTEEM VAN PATIËNTENTOEWIJZING

Supervisie en zaaltoewijzing elke dag te bespreken met hoofdverpleegkundige in functie van 
operatieprogramma, al of niet geziene operaties, doelstellingen, competenties….

E. INGANG OPERATIEKWARTIER

Voor Bornem

De eerste werkdag kan u zich aanmelden aan de receptie van het ziekenhuis voor doorverwijzing 
naar de afdeling. Op de afdeling zal een collega u opvangen en begeleiden, tenzij u dit vooraf 
anders hebt afgesproken met de hoofdverpleegkundige van de dienst. De dagen nadien mag u 
zich rechtstreeks aanmelden op het operatiekwartier.

Voor Willebroek

De eerste werkdag kan u zich aanmelden aan de receptie van het ziekenhuis voor doorverwijzing 
naar de afdeling. Op de afdeling zal een collega u opvangen en begeleiden, tenzij u dit vooraf 
anders hebt afgesproken met de hoofdverpleegkundige van de dienst. De dagen nadien mag u 
zich rechtstreeks aanmelden op het operatiekwartier.

F. KLEEDKAMERS

Er zijn op het operatiekwartier lockers ter beschikking voor het opbergen van persoonlijke spullen.


