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Een dienst medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde, operatiekwartier, 

apotheek, dialyseafdeling, vaatcentrum? Of meer interesse in geriatrie of wondzorg? 

Dit zijn allemaal diensten die een grote ondersteunende rol hebben naar de afdeling 

toe, maar door de verpleegkundigen niet altijd goed gekend zijn.  

Daarom bieden we 1ste, 2de,  3de  en 4de jaar studenten de mogelijkheid om 

tijdens de stage kennis te maken met deze diensten.  

Maar we geven ook extra kansen om het bloedprikken, infuustherapie, wondzorg,… 

in de vingers te krijgen.  

 

Om je extra leerkansen te bieden, organiseren we in AZ St.-Lucas 16 mogelijkheden 

tot meemaakstage. 

Indien je na inschrijving van ons geen bericht krijgt kan de meemaakstage 

doorgaan! 

 

Een meemaakstage is een kijk- of doestage, afhankelijk van het item. 

Als  student verpleegkunde/vroedkunde kan je dit enkel volgen gedurende de 

stageperiode indien je aan de voorwaarden voldoet.   

- Inschrijven op deze meemaakstage kan enkel als je tijdens je stageperiode in 

ons ziekenhuis stage loopt. 

- De uren tellen mee als stage-uren. 

  

 

 Belangrijke afspraken 

 

 Wil je aan een meemaakstage deelnemen? Schrijf je dan in via intranet (= 

intern net van het ziekenhuis). 

 Dit doe je tijdens je stage, op je stageafdeling 

 Intranet startpagina 

 Tabblad organisatie 

 Personeel en organisatie 

 “Ik ben student” 

 Inschrijven meemaakstage 

 De plaatsen zijn beperkt per stageperiode. Indien, door omstandigheden, 

een afspraak niet kan doorgaan, gelieve dan de 

http://intranet/Organisatie/PenO/Pages/Ik%20ben%20student.aspx
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begeleidingsverpleegkundige te laten verwittigen, zo kunnen we nog de 

kans aan iemand anders doorgeven. 

 Er  kunnen maximaal 2 meemaakstages per stageperiode gelopen worden 

 Wie eens losstaand een onderzoek wil bijwonen, kan dit altijd vragen aan de 

(hoofd)verpleegkundigen of mentor van je afdeling. Dit staat los van de 

meemaakstages.  

 Een operatie bijwonen van 1 bepaalde patiënt kan enkel voor 3de en 4de jaar 

studenten en dit in overleg met de behandelende arts. 

 Vraag je mentor gerust om hulp bij het inschrijven van je meemaakstage! 
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 Mogelijke meemaakstages binnen je stageperiode: 

 

1. Meemaakstage bloedprikken 

 wens je een voormiddag mee te lopen met een laborant(e) om zo het 

bloedprikken nog eens goed in te oefenen? 

o Wie?  

 Laatste jaar verpleegkunde/vroedkunde.  

o Vereiste?  

 Reeds de nodige theorie gekregen hebben in de opleiding 

o Wanneer?  

 Dinsdag, woensdag of donderdag (vanaf oktober) 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling ?   

 Vroegdienst 

o Uren van meemaakstage?  

 6.30 uur tot +/- 09.00 uur , nadien ga je terug naar je afdeling 

o Waar?   

 Labo, straat 38 

o Kledij?   

 Stagepak 

Ga naar intranet om de beschikbare plaatsen te raadplegen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidt de beschikbare datum aan en vul de nog gevraagde items aan. 

 

 

 

http://intranet/Pages/default.aspx
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2. Meemaakstage Medische beeldvorming 

 wens je eens verschillende onderzoeken te volgen op de 

dienst medische beeldvorming om later je patiënten correct en deskundig 

te kunnen informeren of om daar als verpleegkundige te gaan werken?  

o Wie?  

 1ste, 2de en 3de  en 4de jaar verpleegkunde/vroedkunde.  

o Vereiste?  

 Reeds een notie hebben van de verschillende onderzoeken 

o Wanneer?  

 dinsdag, donderdag of vrijdag (max 2 studenten per week) 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling ?   

 Dagdienst 

o Uren van meemaakstage?  

 8.00 uur tot 16.42 uur, 1 uur middagpauze 

o Waar?   

 Medische beeldvorming, straat 21 

o Kledij?   

 Stagepak 
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3. Meemaakstage nucleaire geneeskunde 

 wens je meer informatie over de dienst nucleaire geneeskunde in het kader 

van je stage opdracht of ben je gewoon geïnteresseerd in de werking van 

deze dienst of je hebt interesse om er te gaan werken? 

o Wie?  

 2de, 3de en 4de jaar verpleegkunde.  

o Vereiste?  

 Interesse hebben in de werking van deze afdeling 

o Wanneer?  

 dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag (max 1 student per 

week) waarschijnlijk vanaf half oktober 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling ?   

 Dagdienst 

o Uren van meemaakstage?  

 8.00 uur tot 16.42 uur, 45 minuten middagpauze 

o Waar?   

 Nucleaire geneeskunde, straat 19 

o Kledij?   

 Stagepak 
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4. Meemaakstage dialyse 

 Wil je eens weten hoe het er op een afdeling dialyse aan toegaat, je hebt 

interesse om er te werken?  

o Wie?  

 3de en 4de jaar verpleegkunde 

o Vereiste?  

 Interesse hebben in de werking van deze afdeling 

o Wanneer?  

 woensdag, donderdag of vrijdag (max 1 student per week) 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling ?   

 Vroegdienst 

o Uren van meemaakstage?  

 6.30 uur tot 14.42 uur met 30 min middagpauze 

o Waar?   

 Dialyse, straat 54 

o Kledij?   

 Stagepak en gesloten schoenen 
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5. Meemaakstage wondzorg 

 Wil je eens de complexe wondzorg van dichtbij meemaken, zicht krijgen 

over het wondzorgbeleid? 

o Wie?  

 3de en 4de jaar verpleegkunde.  

o Vereiste?  

 reeds de nodige theorie gekregen hebben in de opleiding 

o Wanneer?  

 maandagvoormiddag (of als maandag feestdag is een 

dinsdagvoormiddag) 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling ?   

 vroegdienst of dagdienst 

o Uren van meemaakstage?  

 09.00 uur tot +/- 12.00 uur,  nadien ga je terug naar je afdeling 

o Waar?   

 Contacteer om 09.00 uur de wondzorgverpleegkundige op het  

 nummer  5027. Er zal dan afgesproken worden waar jullie 

elkaar  

 ontmoeten 

o Kledij?   

 Stagepak 
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6. Meemaakstage apotheek 

 Wil je wel eens van dichtbij zien hoe het er in een ziekenhuisapotheek aan 

toe gaat? Een blik achter de schermen? 

o Wie?   

 1ste, 2de, 3de en 4de jaar verpleegkunde/vroedkunde.  

o Vereiste?  

 Interesse hebben in de werking van deze afdeling 

o Wanneer?  

 Woensdag of donderdagnamiddag (max 1 student in de week) 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling ?   

 Namiddag vanaf 13.30u 

o Uren van meemaakstage?  

 13.30u tot 16.42 uur 

o Waar?   

 apotheek, straat 71 

o Kledij?   

 Stagepak 
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7. Meemaakstage operatiekwartier 

 Wil je wel eens van dichtbij zien hoe een operatiekwartier werkt? 

o Wie?  

 3de en 4de jaar verpleegkunde/vroedkunde. 

o Vereiste?  

 Enige kennis van pathologie, chirurgie 

 Breng je ID kaart mee voor het verkrijgen van een tijdelijke  

dosimeter 

o Wanneer?  

 dinsdag of donderdag 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling ?   

 dagdienst 

o Uren van meemaakstage?  

 7.30 uur tot 15.42 uur, 30 minuten middagpauze  

o Waar?   

 operatieafdeling, straat 73 (via PAZA) 

o Kledij?   

 Aanmelden in burgerkledij.  

Er wordt een wegwerppak & klompen voorzien (ter beschikking bij het 

betreden van de kleedkamers). 

Er zal u tevens een locker toegewezen worden voor die dag. 
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8. Meemaakstage interne liaison geriatrie 

 Wens je een zicht te krijgen op het zorgprogramma voor de geriatrische 

patiënt? 

 Of op de geriatrische populatie die verblijft op een C/ D afdeling? 

 Wens je te weten hoe een geriatrisch assessment afgenomen wordt, hoe tot 

een besluitvorming en adviesverlening overgegaan wordt? 

o Wie?   

 3° jaar en 4de jaar verpleegkunde, 3° jaar ergotherapie, 3° jaar 

logopedie, 3° jaar diëtiek, 3° jaar kiné, 3° jaar bachelor 

psycholoog, 4°jaar master psycholoog, HAIO arts 

o Vereiste?  

 interesse in geriatrie 

o Wanneer?   

 dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag 

 Max 1 student in de week 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling ?   

 Dagdienst 

o Uren van meemaakstage?   

 8.00 uur tot 16.27 uur, 30 minuten middagpauze 

o Waar?   

 ILG, straat 81 

o Kledij?   

 Stagepak 
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9. Meemaakstage Dagkliniek geriatrie 

 Wens je eens een dag mee te maken op het dagziekenhuis geriatrie om een 

zicht te krijgen op welke patiënten zich aanmelden , welke de 

aanmeldingsklachten zijn , hoe onderzoeken georganiseerd worden? Wat 

zijn de kenmerken zijn van een ‘frail’ patiënt, hoe functioneert een 

multidisciplinair team,…? 

o Wie?   

 3de en 4de jaar verpleegkunde en 3de jaar ergotherapie 

o Vereiste?  

 Interesse in de geriatrie 

o Wanneer?   

 Maandag, dinsdag, woensdag of donderdag  

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling ?    

 Dagdienst 

o Uren van meemaakstage?   

 08.00 uur tot 16.42 uur, 45 minuten middagpauze 

o Waar?    

 Dagziekenhuis geriatrie straat 80 

o Kledij?   

 Stagepak 
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10. Meemaakstage Vaatcentrum 

 Wil je de werking van het vaatcentrum leren kennen, een beeld verwerven 

van de verschillende onderzoeken, de organisatie,… tot doel de nodige 

informatie te kunnen geven aan patiënten die een onderzoek moeten 

ondergaan? 

o Wie?  

 Laatste jaar studenten verpleegkunde 

o Vereiste?  

 Enige kennis van pathologie, hart- en vaatstelsel 

o Wanneer?   

 Zie data  

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling ?    

 Dagdienst 

o Uren van meemaakstage?   

 8.00 uur tot 16.12 uur, 30 minuten middagpauze 

o Waar?   

 Vaatcentrum, straat 35 

o Kledij?   

 Aanmelden in burgerkledij.  

 Er worden groene omlooppakken voorzien op de afdeling zelf. 

 Er zal u tevens een locker toegewezen worden voor die dag. 
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11. Meemaakstage prenatale consultatie 

 Als vroedvrouw is het goed om een zicht te hebben op de prenatale 

opvolging van zwangeren. Hiervoor kan je in je opleiding vroedkunde voor 

deze meemaakstage kiezen. 

o Wie?  

 1ste, 2de en 3de jaar vroedkunde  

o Vereiste?  

 interesse hebben in de werking van prenatale opvolging van 

zwangeren 

o Wanneer?  

 dinsdag 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling?  

 dagdienst 

o Uren van meemaakstage?  

 1ste jaar vroedkunde     :08.00 uur tot 12.00 uur  

 2de – 3de jaar vroedkunde  :08.00 uur tot 16.42 uur 

o Waar?   

 Vroedvrouwenconsultatie, straat 1 

o Kledij?   

 stagepak 
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12. Meemaakstage Radiotherapie 

 Interesse in oncologie? Bestralingen, opvolging,… Kijk dan eens een dagje 

mee achter de schermen van Radiotherapie 

o Wie?  

 3de en 4de jaar verpleegkunde 

o Vereiste?  

 interesse hebben in de werking van deze afdeling 

o Wanneer?  

 Maandag, woensdag, donderdag of vrijdag 

 Max 1 student per week 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling?  

 dagdienst 

o Uren van meemaakstage?  

 08.00 uur tot 16.42 uur, 30min tot max 1 uur middagpauze 

afhankelijk van de werkpost 

o Waar?   

 Radiotherapie, straat 51 

o Kledij?   

 Stagepak 
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13. Meemaakstage Chirurgische wondzorg  

 Nog niet veel kansen gekregen om een chirurgische wondzorg uit te voeren? 

Drains uit halen,…? Dan krijg je deze nu! De afdeling heelkunde 4 

(neurochirurgie) ontvangt jou graag om je deze oefenkansen te bieden! 

o Wie?  

 3de en 4de jaar verpleegkunde/vroedkunde 

o Vereiste?  

 Minimale oefenkansen gehad hebben op chirurgische 

wondzorg 

o Wanneer?  

 Op een weekdag (niet in maart – april) 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling?  

 Dagdienst of laatdienst 

o Uren van meemaakstage?  

 16.00 tot 18.00 uur, nadien ga je terug naar je stageafdeling (of, 

bij dagdienst, naar huis) 

o Waar?   

 Straat 67, heelkunde 4  

o Kledij?   

 Stagepak 
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14. Meemaakstage pijnverpleegkundige 

 Een pijnbeleid in een ziekenhuis? Welke visie hanteert men in dit ziekenhuis? 

Hoe ziet het preventief beleid eruit? Hoe ondersteunt men medewerkers en 

worden patiënten geïnformeerd? Volg een opleiding aan nieuw startende 

verpleegkundigen met de pijnverpleegkundige mee om in dit domein kennis 

op te doen. 

o Wie?  

 3de en 4de jaar verpleegkunde 

o Vereiste?  

 interesse hebben in pijnbeleid 

o inhoud?  

 werking algologische functie, pijnbeleid, factsheet, pijnprojecten, 

opvolging pompen, enz) 

 tonen MP Daily, PCA pomp 

 … 

o Wanneer? 

 Elke 4de donderdag van de maand (niet in december)vanaf 

13.30u. Je sluit aan tijdens een inscholiongsdag voor startende 

verpleegkundigen die tijdens een sessie van 30min de nodige 

info en achtergrond meekrijgen 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling?  

 Dagdienst of late dienst 

o Uren van meemaakstage?  

 Tussen 13.30u en 16u (1 sessie duurt 30min) 

  

o Waar?   

 Straat 11  

o Kledij?   

 Geen stagepak vereist 
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15. Meemaakstage diabetesvoetkliniek 

 Wil je de werking van een erkende diabetesvoetkliniek leren kennen?  

 Weten aan welke voorwaarden de patiënt moet voldoen?  

 Hoe de schoentechnieker, de podologen en de wondzorgverpleegkundige 

tewerk gaan?  

 Hoe een duplexonderzoek verloopt en wat de aandachtspunten zijn van de 

vasculaire chirurg?  

 Wil je een interdisciplinair team aan  het werk zien, dan is de 

diabetesvoetkliniek een aanrader 

 

o Wie?  

 3de en 4de jaar verpleegkunde 

o Vereiste?  

 Enige kennis van de diabetesvoet en interesse in 

multidisciplinaire werking 

o Wanneer? 

 Vrijdagvoormiddag 

 

o Af te spreken diensturen op de stageafdeling?  

 Vroegdienst of dagdienst 

 

o Uren van meemaakstage?  

 08.30 uur tot 12u30 uur, nadien ga je terug naar je 

stageafdeling? 

o Waar?   

 Consultatie Heelkunde op straat 57. 

o Kledij?   

 Stagepak. 

 


