
Afdeling   Periode Aant Taken Uren Vereisten

17/7/23 - 16/8/23 1

14/8/23 - 13/9/23 1

17/7/23 - 16/8/23 2

1/8/23 - 31/8/23 1

14/8/23 - 13/9/23 1

10/7/23 - 30/7/23 3

17/7/23 - 6/8/23 3

17/7/23 - 16/8/23 4

1/8/23 - 13/8/23 3

7/8/23 - 20/8/23 3

17/7/23 - 6/8/23 1

17/7/23 - 13/8/23 3

17/7/23 - 20/8/23 2

7/8/23 - 27/8/23 1

14/8/23 - 31/8/23 3

17/7/23 - 13/8/23 3

14/8/23 - 31/8/23 3

3/7/23 - 31/7/23 1

17/7/23 - 16/8/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

17/7/23 - 16/8/23 1

14/8/23 - 13/9/23 1

3/7/23 - 31/7/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

1/9/23 - 29/9/23 1

3/7/23 - 31/7/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

3/7/23 - 31/7/23 1

17/7/23 - 16/8/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

14/8/23 - 13/9/23 1

17/7/23 - 11/8/23 1

7/8/23 - 31/8/23 1

3/7/23 - 31/7/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

1/9/23 - 29/9/23 1

3/7/23 - 31/7/23 1

17/7/23 - 16/8/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

3/7/23 - 31/7/23 1

17/7/23 - 16/8/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

14/8/23 - 13/9/23 1

1/9/23 - 29/9/23 1

LOGOPEDIE 17/7/23 - 16/8/23 1 Ondersteuning op acute en SP diensten 8u00 - 16u27, geen weekendwerk
afgestudeerde bachelor of master in de logopedie + in bezit van RIZIV - 

erkenningsnummer, visum-nummer + toetreding tot de nationale conventie

ERGOTHERAPIE 17/7/23 - 16/8/23 2 Ondersteuning op geriatrische en SP diensten 8u00 - 16u27, geen weekendwerk
afgestudeerde bachelor in de ergotherapie + in het bezit van het RIZIV - 

erkenningsnummer

variabel van 6u00 - 14u27 en                                   van 

7u30 - 15u57, 1 weekend op 2

min. 18 jaar, ASO-niveau, goede fysieke conditie gezien zware fysieke job (zware karren 

doorheen ziekenhuis brengen) en grote verantwoordelijkheidszin gezien het feit dat je 

met medicatie voor patiënten werkt

min. 20 jaar, volgt de opleiding verpleegkunde, heeft reeds ervaring door een eerdere 

vakantiejob of stage

min. 17 jaar, ervaring met kassa is pluspunt, beleefd in omgang, zelfstandig kunnen 

werken maar ook graag in team

min. 17 jaar

min. 18 jaar, ASO niveau, bereid om hele dag geconcentreerd inputwerk te doen en grote 

verantwoordelijkheidszin, grote nauwkeurigheid gezien het werken met medicatie secuur 

en correct moet gebeuren

Picken van bestellingen via scanningsysteem, klaarmaken van de goederen voor transport 

vanuit magazijn naar het ziekenhuis

van 10u30 - 18u57, geen weekendwerk

van 6u00 - 14u12, geen weekendwerk

van 13u15 - 20u57, geen weekendwerk

SCHOONMAAK - DAG Schoonmaken van kamers en nevenruimtes van 8u00 - 16u27, geen weekendwerk

SCHOONMAAK - LAAT

MAGAZIJN

17/7/23 - 16/8/23 1

variabel van 6u45 - 14u27, van 9u45 - 17u57,         van 

9u45 - 18u12, van 9u45 - 18u27 en van               13u30 - 

21u12

8u00 - 16u27, geen weekendwerk

van 8u00 - 16u27 en van 8u30 - 16u57,                geen 

weekendwerk

Transport van geneesmiddelen en materialen naar afdelingen, ophalen voorschriften en 

retourmedicatie en lege bakken op afdelingen en verzamelen in apotheek, uitvoeren van 

pickinglijsten voor levering aan diensten, uitpak en controle van inkomende goederen 

(geneesmiddelen, prothesen, ...) door externe leveranciers, scanning van geneesmiddelen

Conventionele radiologie / CT / MRI

bij voorkeur student geneeskunde of student farmacie

van 8u30 - 16u57, geen weekendwerk bij voorkeur student geneeskunde of student farmacie

min. 18 jaar, nauwkeurig werken is een must! (OPGELET: het magazijn bevindt zich op 

een externe locatie, nl. Logboekstraat!)

PATIËNTENVERVOER MBV

CENTRALE STERILISATIE

APOTHEEK LOGISTIEK 

Aanrekening geneesmiddelen, input toedieningen geneesmiddelen in softwarepakket van 

apotheek, FMD scanning van geneesmiddelen, aanmaken en printen van 

herbevoorradingslijsten geneesmiddelen, algemene administratieve taken (bv. klassement, 

post), algemene ondersteunende taken voor geneesmiddelendistributie (bv. herverpakking, 

labeling), nazicht retourmedicatie (controle aantallen en vervaldatum en terug sorteren in 

voorraad apotheek)

APOTHEEK SECRETARIAAT EN 

GENEESMIDDELEN-          

DISTRIBUTIE

Vervoer van patiënten tussen afdelingen en de dienst medische beeldvorming
variabel van 6u45 - 14u27, van 8u00 - 16u42, van 9u00 - 

17u42 en van 12u00 - 19u42

VERPLEEGKUNDIGE OF 

TECHNOLOOG MBV

Ondersteuning loco-motoriek en SP diensten 8u00 - 16u27, geen weekendwerk

variabel van 7u00 - 14u42,                                     van 

8u00 - 16u42 en van 13u15 - 20u57
volgt opleiding MBV of verpleegkunde (2de of 3de jaars)

Logistieke taken zoals wegzetten van steriele sets op het operatiekwartier, vuile sets 

ophalen op het operatiekwartier, inpakken van sets op de centrale sterilisatie

Overzicht jobstudenten 2023

SCHOONMAAK - VROEG

VOEDINGSDIENST

min. 17 jaar

Portioneren van de maaltijden, vaatwas

Schoonmaak van consultaties en burelen                   

min. 17 jaar

Kassawerk en vaatwas

van 9u00 - 17u27, geen weekendwerk

variabel van 8u00 - 16u27 en van 9u00 - 17u27, geen 

weekendwerk
BISTRO

min. 18 jaar, vlot communiceren, min. diploma middelbaar behaald

afgestudeerde bachelor of master in de kinesitherapie + in bezit van RIZIV - 

erkenningsnummer, visum-nummer + toetreding tot de nationale conventie

min. 17 jaar

min. 16 jaar, goede fysieke conditie is een must gezien het heffen van zware lasten, lange 

afstanden, sociaal maar toch ook zelfstandig kunnen werken, betrouwbaar zijn! (Rijbewijs 

B is een pluspunt!)

8u45 - 17u12, weekendwerk mogelijk
Ophalen en uitsorteren van afval, leveren van water en maaltijden op de diensten, orde en 

netheid in de afvalruimtes en op het terrein, onderhoud van materialen, …
DISTRIBUTIE

Schoonmaken van operatiezalen, algemene ruimtes en kamers

KINESITHERAPIE

GENEESMIDDELEN APOTHEEK

Uitvoeren van pickinglijsten voor herbevoorrading van geneesmiddelenvoorraden van de 

afdelingen, uitvoeren van pickinglijsten van patiëntspecifieke lijsten, algemene 

ondersteunende taken bij de apotheekassistenten, nazicht retourmedicatie (controle 

aantallen en vervaldata en terugsorteren in voorraad apotheek), controle afdelingsvoorraden 

geneesmiddelen op aantallen en vervaldata

APOTHEEK ANAMNESE 

THUISMEDICATIE SPOED

Bevraging van thuismedicatie bij patiënten op spoed en input in elektronische 

medicatieschema



1/7/23 - 31/7/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

1/7/23 - 31/7/23 2

1/8/23 - 31/8/23 2

3/7/23 - 31/7/23 1
Vervoer van patiënten van en naar de consultaties / afdelingen / het operatiekwartier. Dit 

gebeurt in rolwagen / bed met bedmover of te voet

variabel van 7u00 - 14u42, van 8u00 - 16u42 en van 

12u15 - 19u57, geen weekendwerk

vooropleiding in de zorg of zorggerelateerde opleiding. Patiëntgericht, communicatief, 

zelfstandig kunnen werken en goed oriëntatievermogen

17/7/23 - 16/8/23 1
Logistieke ondersteuning op dienst spoedgevallen en IZ: opruimen en aanvullen boxen, 

positioneren van patiënten, enkele eenvoudige administratieve taken, …

variabel van 7u00 - 14u42 en van 13u15 - 20u57,     1 

weekend op 2

vooropleiding in de zorg of zorggerelateerde opleiding. Patiëntgericht, communicatief en 

zelfstandig kunnen werken

3/7/23 - 31/7/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

PSYCHOLOOG PAAZ 14/8/23 - 13/9/23 1 Behandeling op de PAAZ dagdiensten afgestudeerde master in de psychologie

SECRETARIAAT 

REUMATOLOGIE
17/7/23 - 8/8/23 1

Algemene administratieve taken zoals onthaal patiënten, afspraken plannen, contact met 

artsen, …
Van 8u00 - 12u00 (halftijdse functie)

min. 18 jaar, volgt opleiding medical management assistant of een andere administratieve 

opleiding

10/7/23 - 20/7/23 1

1/8/23 - 11/8/23 1

HART - EN VAATCENTRUM 17/7/23 - 16/8/23 1
ECG ronde, voorbereiding beddenwachtzaal, omloopverpleegkundige zaal, ondersteuning 

poli cardio, nazorg beddenwachtzaal

Variabel uurroosten met shiften van 7u15 - 15u27, 8u00 - 

16u12, 9u00 - 17u12, 10u00 - 18u12
Vierdejaars bachelorstudent, student BBT IZ-spoedgevallen

3/7/23 - 31/7/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

3/7/23 - 31/7/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

3/7/23 - 31/7/23 1

17/7/23 - 16/8/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

14/8/23 - 13/9/23 1

1/9/23 - 29/9/23 1

Verpleegkundige taken op de dienst inwendige 1

(cardiologie - vaatheelkunde)

3/7/23 - 31/7/23 1 Verpleegkundige taken op de dienst inwendige 3

1/8/23 - 31/8/23 1 (neurologie)

Verpleegkundige taken op de dienst inwendige 4

(nefrologie - endocrinologie - cardiologie)

3/7/23 - 31/7/23 1 Verpleegkundige taken op de dienst inwendige 5

1/8/23 - 31/8/23 1 (gastro - enterologie)

3/7/23 - 31/7/23 1 Verpleegkundige taken op de dienst inwendige 8

1/8/23 - 31/8/23 1 (pneumologie) 

3/7/23 - 31/7/23 4

17/7/23 - 16/8/23 2

1/8/23 - 31/8/23 4

1/9/23 - 29/9/23 4

3/7/23 - 31/7/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

1/9/23 - 29/9/23 1

3/7/23 - 31/7/23 1

17/7/23 - 16/8/23 1

3/7/23 - 31/7/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1

3/7/23 - 31/7/23 1

1/8/23 - 31/8/23 1
BOEKHOUDING

Boekhoudkundige taken: inboeken van facturen, inboeken bankstukken, bijhouden Excel-

bestanden, scannen en verwerken van documenten, …
glijtijd, geen weekendwerk

min. 18 jaar, volgt universitair of hoger onderwijs, bij voorkeur in een financieel-

economische richting

DIENST PERSONEEL & 

ORGANISATIE
1/8/23 - 31/8/23 1

Administratieve ondersteuning van het team dossierbeheerders: ziektebriefjes registreren, 

post verdelen, personeelsdossiers scannen, aanvragen tijdskrediet en thematisch verlof 

behandelen, …

glijtijd, geen weekendwerk min. 19 jaar, volgt een bachelor of universitaire opleiding, nauwkeurig en discreet werken

114/8/23 - 13/9/23

Behandeling op de PAAZ dagdiensten

NUCLEAIRE GENEESKUNDE

Nalezen van ontslagbrieven en coderen van bepaalde specialismen voor MZG bv. 

dagziekenhuis-patiënten o.a. gastro-enterologie, pneumologie, coderen van pediatrie en 

neonaat patiëntjes, ingeven van KRF formulieren MOC

MG-MZG

SOCIALE DIENST
glijtijd (aanwezigheid tussen 8u30 - 16u30),       geen 

weekendwerk 

Shiften van 8u00 - 18u00 met 2 halve dagen per week 

thuis. Geen weekends, geen feestdagen

min. 18 jaar, volgt opleiding medical management assistant of een andere administratieve 

opleiding

student arts in opleiding, graag 2de jaar reeds afgewerktglijtijd, geen weekendwerk

LOGISTIEK ASSISTENTEN

Patiëntenonthaal, afspraken plannen, documenten inscannen, kabinetten aanvullen, berging 

op orde houden, …
SECRETARIAAT ORTHOPEDIE

Ondersteuning van de sociale dienst / secretariaat van de sociale dienst (administratieve 

taken, ondersteuning vervanging collega's)

Van 8u00 - 16u27, geen weekendwerk

Student verpleging, afgestudeerde zorgkundige, in het bezit van het visum en attest als 

zorgkundige of in het bezit van het diploma en visum als verpleegkundige

DAGZIEKENHUIS INWENDIGE

1

VERPLEGING PAAZ

GERIATRISCHE DIENSTEN
Zorgkundige (indien student verpleging) of verpleegkundige (indien afgestudeerde 

verpleegkundige) taken

afgestudeerde verpleegkundige of student zorgkundige

SP DIENSTEN                        

(SP CHRONISCHE,                 

SP NEUROLOGIE)

Patiënten opnemen (anamnese uitvoeren, behandelplan opladen en uitvoeren, informeren 

over het onderzoek, infuus plaatsen, installeren voor en begeleiden naar het onderzoek), 

patiënten ontslaan (afspraken maken, nodige documenten meegeven), patiënten vervoeren 

naar het onderzoek, opmaken van de bedden, ...)

Variabel uurrooster met shiften van 8u00 - 16u12, 8u00 - 

16u42 en 9u45 - 18u12, geen weekendwerk
Afgestudeerde bachelorverpleegkundige

Inschrijving ambulante patiënten aan de balie en administratieve taken zoals scannen van 

verpleegdossiers

 Verpleegkundige taken op de dienst heelkunde 1                                          (orthopedie - 

onco-gynaecologie - dermatologie)

Variabel uurrooster met vroegdiensten, dagdiensten, 

laatdiensten en 1 weekend op 2

Variabel uurrooster met vroegdiensten, dagdiensten, 

laatdiensten en 1 weekend op 2

Van 7u30 - 16u12

Student verpleging, afgestudeerde zorgkundige, in het bezit van het visum en attest als 

zorgkundige of in het bezit van het diploma en visum als verpleegkundige

Diploma secundair onderwijs

glijtijd, geen weekendwerkFACTURATIE
Administratieve taken zoals postronde, scannen van documenten, inputten van gegevens, 

controleren van gegevens, …

Verpleegkundige taken op de dienst heelkunde 6                                        (gynaecologie - 

abdominale - urologie - NKO)

Variabel uurrooster met vroegdiensten, dagdiensten, 

laatdiensten en 1 weekend op 2

CENTRALE 

PATIËNTENINSCHRIJVING

HEELKUNDIGE DIENSTEN

min. 18 jaar, bij voorkeur administratieve richting of affiniteit met administratie

Afgestudeerde verpleegkundige in het bezit van het diploma en visum als verpleegkundige 

of afgestudeerde zorgkundige in het bezit van het visum en attest als zorgkundige
16/8/23 - 13/9/23INWENDIGE DIENSTEN

Student verpleegkunde of student technoloog medische beeldvorming

volgt opleiding sociaal werk                                                                                        (2de 

of 3de jaars)

MOBIELE NACHT 

Positioneren van patiënten en scannen

1/9/23 - 29/9/23 1

INTENSIEVE ZORGEN Ondersteunen in de zorg op dienst IZ

Zorgkundige (indien student verpleging) of verpleegkundige (indien afgestudeerde 

verpleegkundige) taken

Variabel uurrooster met vroegdiensten, dagdiensten, 

laatdiensten en 1 weekend op 2

Student verpleging, afgestudeerde zorgkundige, in het bezit van het visum en attest als 

zorgkundige of in het bezit van het diploma en visum als verpleegkundige

Variabel uurooster met vroegdiensten, dagdiensten, 

laatdiensten en 1 weekend op 2
Student verpleegkunde, bij voorkeur 4de jaars of een student BBT IZ en spoed

2

1/8/23 - 31/8/23 1

Afhankelijk van jouw ervaring en kennis: incontinentietoer op geriatrie/SP, transport van 

patiënten, parameters nemen, beloproepen beantwoorden, hemoglucotesten prikken, … Je 

staat nooit alleen maar je biedt ondersteunende hulp op de verschillende afdelingen 

geriatrie, SP, heelkunde, inwendige

Nachtdienst van 20u45 - 6u45, weekendwerk Afgestudeerde verpleegkundige of zorgkundige

17/7/23 - 16/8/23


