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Van harte welkom in ons ziekenhuis! 
 

De directie, de artsen en het personeel van a.z. Vesalius stellen 

elke dag opnieuw alles in het werk om het verblijf van de patiën-

ten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.  

Het is onze wens dat ook u zich bij ons thuis voelt.  

 

Met deze brochure hopen wij u vertrouwd te maken met ons zie-

kenhuis en u een leidraad te bieden bij de integratie in ons team 

van zorgverleners. 

 

Naast algemene informatie treft u in deze brochure alle informa-

tie over de stageperiode.  Voor meer persoonlijke vragen kunt u 

terecht bij Geert Maes, begeleider studenten en herintreders. 

 

Jean-Paul Van Baelen 

Verpleegkundig en paramedisch directeur 

 

 

 

 

 

 

 

1. INLEIDING 
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Algemeen Ziekenhuis Vesalius is gegroeid vanuit de fusie van drie 
algemene ziekenhuizen:  
 

- Openbaar ziekenhuis Sint-Jacobus Tongeren  
- Openbaar ziekenhuis Sint-Martinus Bilzen  
- Privaat ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Tongeren.  

De fusie kwam tot stand op 1 januari 1991. Binnen de fusie van 
deze ziekenhuizen opteerde het bestuur, enerzijds voor een 
nieuwbouw en een renovatie van het bestaande gebouw op de 
site van campus Tongeren, en anderzijds voor het behoud en de 
renovatie van een polikliniek en dagziekenhuis op de site van 
campus Bilzen.  

Als beheersstructuur werd gekozen voor een autonome verzor-
gingsinstelling, waarin een afvaardiging van de drie voormalige 
ziekenhuizen deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van het AZ 
Vesalius.  

De bouwwerken aan de nieuwbouw op campus Tongeren wer-
den gestart in 1993. De ingebruikname van de nieuwbouw da-
teert van maart 1998. Onmiddellijk daarna werd een aanvang 
genomen met de renovatiewerken van de hospitalisatiedien-
sten, die werden voltooid in mei 1999. Dit maakte een centrali-
satie van de opvang van gehospitaliseerde patiënten mogelijk en 
leidde tot de sluiting van campus Onze Lieve Vrouw in Tongeren. 
Intussen zijn de renovatiewerken zowel in campus Tongeren als 
Bilzen zo goed als afgerond.  

 

2. HISTORIEK 



5 

326 erkende bedden.  
 2 geneeskundige diensten 
 3 heelkundige diensten 
 1 dienst sp-locomotorische revalidatie 
 1 dienst sp-chronische revalidatie - cardiologie 
 3 geriatrische diensten 
 1 dienst materniteit incl. neonatologie (verzorging van 

premature baby’s) 
 1 dienst pediatrie met een monitoring eenheid voor het 

opsporen van wiegedood  
 2 daghospitalen  
 Palliatieve eenheid 
 Medische beeldvorming met de nieuwste technologie 

(radiologie, CT-scan, NMR) 
 Nucleaire geneeskunde 
 Klinisch laboratorium 
 Polikliniek op beide campussen 

Er is een intensieve dienst voor opvang van zowel chirurgische als 

geneeskundige patiënten. Voor niet geplande en dringende opna-

mes wordt beroep gedaan op de spoedgevallendienst, die tevens 

uitgerust is voor MUG-interventies . 

Voor de opvang van te vroeg geboren baby’s is er een afdeling 

neonatologie en er is een afdeling voor wiegendood-monitoring.  

Bovendien beschikt a.z. Vesalius over 10 bedden voor auto-dialyse 

en dit in samenwerking met de ziekenhuizen Jessa en  

Sint-Trudo.  

3. OVER ONS ZIEKENHUIS 

 a. TONGEREN 
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Voor diagnosestelling kan het ziekenhuis beroep doen op de aller-

nieuwste medisch-technische infrastructuur, verdeeld over de afde-

lingen medische beeldvorming  (radiologie, echografie, CT-scan, 

NMR), nucleaire geneeskunde, klinisch laboratorium, … 

 

Naast het hospitalisatieaanbod kunnen de patiënten dagelijks te-

recht op de polikliniek, waar de geneesheren-specialisten consul-

tatie houden.  

Gezien het patiëntenaanbod zich uitstrekt over de hele regio Zuid-

Limburg, is het behoud van poliklinische en hoofdzakelijk chirurgi-

sche daghospitaal-activiteiten in campus Bilzen een goede keuze. 

Patiënten van de regio Bilzen kunnen hier eveneens terecht voor 

zowel radiologische als bloedonderzoeken.  

Voor een kwalitatieve en patiëntvriendelijke service staan ongeveer 

800 personeelsleden en circa 100 artsen dagelijks klaar. 

Veel meer informatie  is te vinden op  onze website: 

www.azvesalius.be  

 

 

 
 
 

http://www.azvesalius.be
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 b. MEDISCH CENTRUM BILZEN 

 

Na de fusie van 1991 werd de campus Sint-Martinus omgebouwd 

tot daghospitaal. Een groot deel van de activiteiten bleef behou-

den en werd zelfs vergroot.  

Het daghospitaal van Medisch Centrum Bilzen bevindt zich in de 

OCMW- gebouwen van de stad Bilzen. De dienst is gevestigd op 

de eerste verdieping. Gezien het patiëntenaanbod zich uitstrekt 

over de hele regio Zuid-Limburg, is gekozen voor behoud van poli-

klinische en hoofdzakelijk chirurgische daghospitaal-activiteiten. 

MC Bilzen beschikt dan ook over 30 bedden verdeeld over 16 ka-

mers:   2 zalen met 4 bedden  

 8 kamers met 2 bedden  

 6 privé kamers  

Het daghospitaal is toegankelijk voor patiënten die voor 1 dag 

moeten worden opgenomen. Dit kunnen zijn:  

 een heelkundige ingreep ( orthopedie/ stomatologie/ gy-

naecologie/ oftalmologie/ urologie/ vaatchirurgie/ plasti-

sche chirurgie) 

 toediening van specifieke medicatie (cytostatica/ aredia/ 

sando-globuline) 

 speciale onderzoeken (colonoscopie/ bronchoscopie) 

 andere (residu-bepaling/ blaastraining/ aderlating/ bloed-

transfusies/ bloedderivaten/ pijnbestrijding) 

 radiologische onderzoeken 

 huis-, tuin- en keukenongelukken kunnen worden behan-

deld op de EHBO-dienst 
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1. De stageperiode begint met een algemene introductie door 
Geert Maes, studentenbegeleider. Daarna worden de prakti-
sche regelingen doorlopen.  

2. Op de afdeling gebeurt  de introductie van student/stagiair 
onder toezicht van de stagementor en/of hoofdverpleegkun-
dige. 

3. De student/stagiair verantwoordt zich ten aanzien van de 
verantwoordelijke verpleegkundige voor de haar/hem toege-
wezen patiëntengroep.  

4. De toewijzing van de soort afdeling ligt vast voor de stagepe-

riode.  

5. De toewijzing van  de patiëntengroep gebeurt door de 
hoofdverpleegkundige van de afdeling waar zij/hij stage 
loopt. Zo blijft de leerling-verpleegkundige minstens één 
week in dezelfde patiëntengroep en zoveel mogelijk onder 
toezicht van dezelfde gediplomeerde. De verpleegkundigen 
van een andere patiëntengroep zullen dit strikt nakomen.  

6. Het delegeren van taken van een gediplomeerde gebeurt 
steeds vanuit de visie van totaalzorg en onder haar/zijn di-
recte supervisie. Zij/hij blijft immers de eindverantwoorde-
lijkheid van de patiëntenzorg dragen.  

7. De gediplomeerde zal de handelswijzen, zoals de school die 

voorstelt op het gebied van technieken en begeleidingsvaar-
digheden, zoveel mogelijk nakomen.  

4. SAMENWERKINGSAFSPRAKEN 
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8. De leerling-verpleegkundige is enkel medeverantwoordelijk 
voor de patiëntenzorg als zij/hij werkt onder directe supervi-
sie van de stagementor. Deze opdracht eindigt steeds met 
een briefing naar de gediplomeerde toe, die dan de verant-
woordelijkheid overneemt.  

9. Bij stageproblemen kan de student/stagiair terecht bij:  
 de stagementor, 
 de hoofdverpleegkundige, 
 de studentenbegeleider. 
 

10. De dienstregeling wordt in samenspraak met de hoofdver-
pleegkundige en de stagementor op de dienst zelf opge-
maakt. Dit schema wordt op voorhand bekend gemaakt aan 
de leerlingen en de betrokken verpleegdienst. Wijzigingen in 
de diensturen gebeuren enkel in overleg met de school.  

11. De leerlingen nemen deel aan de briefings.  

12. De leerlingen mogen deelnemen aan interne bijscholingsacti-
viteiten.  

13. Het wassen van de werkkledij wordt door de leerlingen zelf 
geregeld.  

14. Het ziekenhuispersoneel is geautoriseerd om de leerlingen te 
wijzen op de regels: van orde en netheid van uiterlijk voorko-
men én van aangepast gedrag, overeenkomstig het Alge-
meen Reglement.  

4. SAMENWERKINGSAFSPRAKEN 
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15. Uit de aard van de verantwoordelijkheid volgt dat elke me-
dewerker dicht bij de patiënt staat en bijgevolg goed geïnfor-
meerd is over de wensen, verlangens, overtuigingen en ge-
voelens van de patiënt aangaande zijn gezondheid.  

16. Informeren en overleggen met de patiënt en de andere zorg-
verleners behoren dan ook tot de kern van de verpleegkundi-
ge verantwoordelijkheid.  

17. Aan alle studenten/stagiairs wordt gevraagd om in de laatste 
week van hun stage, voor de evaluatie, een stagebelevings-
formulier in te vullen. De vragen zijn opgevat als stellingen 
die de student kan scoren. Deze lijst met stellingen werd op-
gesteld in overleg met de stage-instellingen. Ga naar: 

       Intranet —> Informatie —> Studenten § stage—> Stagebeleving  

 De student vult  slechts 1 bevraging  in op het einde van de stage, 
vóór zijn/haar eindevaluatie 

 De meeste stellingen zijn verplicht te scoren, behalve indien ver-
meldt dat deze stelling niet voor elke afdeling van toepassing is 

 Om te garanderen dat studenten wel degelijk deze bevraging 
invullen, zal er na het verzenden van de ingevulde stagebeleving 
een bevestigingsdocument verschijnen.  Dit document kan met 
een printcommando  afgeprint worden (ALT toets + P toets).  Het 
geprinte document laat de student tekenen door de mentor of 
hoofdverpleegkundige  van de afdeling. De student bezorgt dit 
dan aan de stagebegeleiding bij zijn/haar eindevaluatie. Aan de 
stagebegeleiding vragen we om dit in het stagedossier te bewa-
ren.  

 

 

4. SAMENWERKINGSAFSPRAKEN 
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4. SAMENWERKINGSAFSPRAKEN 

18.Eerbiedig het beroepsgeheim. Laat uw briefingsblad nooit ergens 

achter en vernietig het op het einde van uw shift.  

19. Handhygiëne en hygiëne in het algemeen! 
Volg strikt de voorschriften van de handhygiëne:  

 geen ringen  
 geen uurwerk  
 geen armband geen opzichtige tatoeages en piercings 
 geen hoofdbedekkingen die niet behoren tot het uniform 
 handen uitvoerig wassen met water en zeep 
 handen ontsmetten 
 ten allen tijde handhygiëne correct toepassen! 



12 

7. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

 a. VOOR AANVANG VAN DE STAGE 

 Ga zeker na waar je stage doorgaat: in Tongeren of in Bilzen 

 Print hier  het “Onthaalformulier stagiair/student” en vul het in. 

 Neem kennis van de  werkpostfiche, die voor jouw van toepas-
sing is en lees ze na. Je kan deze vinden onder de risicofactoren.  
Bewaar in je stagebundel. 

 Zorg dat je een onderkende stageovereenkomst meebrengt om 
af te geven . 

 Maak een kopie van je gezondheidbeoordeling formulier 

 Deze 4 documenten meebrengen op de eerste dag van de stage 

 De infobundel van je afdeling kan je vinden onder infobrochures 
verpleegdiensten  

 Zorg voor een hangslot voor je kleedkastje 

 Zorg voor duidelijke identificatie op je werkkledij. 

 

Brochures/Onthaalformulier%20stagiair.pdf
Brochures/Introductiebrochure.pdf
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7. PRAKTISCHE AFSPRAKEN 

Zowel in Tongeren als in Bilzen worden de studenten/stagiairs stipt 
om  8u30 in de inkomhal van het ziekenhuis  ontvangen door  de 
stagebegeleider, de studentenbegeleider en/of de coördinator van 
de campus.  
De studenten worden naar de kleedkamers begeleid. 
In het Auditorium op de 5e verdieping is er een algemene introduc-
tie en in Bilzen is er een rondleiding. 
Daarna worden de algemene afspraken besproken. 
 
Hierna worden de studenten naar hun respectievelijke stageplaat-
sen gebracht. Op de afdelingen geeft de mentor of hoofdverpleeg-
kundige meer uitleg en een rondleiding.  

De uren van de eerste stagedag zijn: van 08:30 tot (volgens afspraak 
met de opleidingsinstelling) 

 Voor PXL tot 16u30 effectief aantal uren  

 Voor VTI, Pivh en UCLL, einde vroegdienst. Voor afdelingen in 
dagdienst (OK, dagziekenhuis ) —> tot 16u  

De stage-uren:  
Zie uurrooster en dienstgebonden infobrochure. 

Briefings: Er zijn 2 briefings: om 06u45 en om 14u15. Het 
is noodzakelijk dat elke student beide briefings meemaakt. 
Een gezonde samenwerking in een geest van kwaliteits-
zorg moet daaraan bijdragen.  

 b. EERSTE STAGEDAG 
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Het volgende geldt alleen voor Tongeren: de toegang tot parkeer-
plaats en kleedkamers gebeurt door middel van een zogenaamde 
TAG. 
Studenten bekomen een TAG  op de eerste stagedag tijdens de in-
troductie. U dient hiervoor een waarborg te betalen van 20 euro. Dit 
bedrag ontvangt u terug op de laatste stagedag als u de TAG weer 
inlevert aan de kassa (in de inkomhal van het ziekenhuis - openings-
uren van 9u30 -12u en van 13u30 tot 15u30).  
Na inlevering van de TAG ontvangt u uiteraard een gratis uitrijdkaart 
aan de balie (mits voorlegging van het bewijs van inlevering). 

De kleedkamers in a.z. Vesalius te Tongeren zijn gelegen op het ge-
lijkvloers achter de cadeaushop in de inkomhal. De toegang tot deze 
kleedkamers is enkel mogelijk met de bovenvermelde TAG. 

In Medisch Centrum Bilzen bevinden de kleedkamers zich  ook op 
het gelijkvloers achter de EHBO-dienst. U hebt geen TAG nodig. 

Op beide locaties is het gebruik van een hangslot vereist. Dit dient u 
zelf mee te brengen! 

De studenten zorgen voor hun eigen werkkledij. Gelieve tijdens de 
stage uw kastje te sluiten: het ziekenhuis is niet verantwoordelijk 
voor eventuele diefstal. Na de stage maakt u het kastje proper en 
laat het openstaan . De student die na u komt heeft recht op een 
proper kastje. 

 c. TOEGANGSSYSTEEM 

 d. KLEEDKAMERS 
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In Tongeren kunt u de maaltijden gebruiken in het personeelsres-
taurant op niveau -1. Deze is dag en nacht toegankelijk (enkel met 
een TAG).  

U kunt uw boterhammen zelf meebrengen. Soep en warme dran-
ken zijn gratis te verkrijgen. 

U kunt ook een maaltijd bestellen die echter betaald moet worden. 
Betaling in het personeelsrestaurant kan alleen met een speciale 
eetstick. Deze stick is te verkrijgen aan de kassa, de waarborg is 6 
euro. De stick kan worden opgeladen  in het personeelsrestaurant. 

Bestelling van maaltijden van de selfservice kan via het intranet. 
Procedure hiervoor zal bij de stage-introductie worden toege-
licht.Deze self-service is alleen op weekdagen open van 12u-13u30. 

In campus Bilzen is geen personeelsrestaurant. Er is wel een moge-
lijkheid om broodjes te bestellen via “de Oase” in de inkomhal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 e. MAALTIJDEN 
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De studenten en de stagebegeleid(st)ers die met de wagen komen 
hebben in Tongeren toegang tot Bezoekersparking 2. Die bevindt 
zich links voor het ziekenhuis (inrit tegenover apotheek Clerinx).  
Binnenrijden kan altijd, om buiten te rijden dient u in het bezit te 
zijn van  een TAG of een uitrijdkaart. 
Een uitrijdkaart kan u enkel krijgen voor de laatste stagedag (zie  
blz. 12) 

 
 

In Bilzen parkeren studenten en personeel aan de achterzijde van 
het gebouw. De parkeerplaats is te bereiken via de rotonde aan de 
Hospitaalstraat, richting inrit ziekenwagen. 
U mag alleen parkeren op de parkeerplaats en niet langs de weg. 
U heeft geen TAG nodig. 

 f. PARKEREN 

Bezoekersparking 2  
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 In a.z. Vesalius geldt een algemeen rookverbod. 

 Het gebruik van gsm-toestellen is op bepaalde plaatsen niet 

toegelaten in het ziekenhuis. In de inkomhal zijn publieke 

telefoontoestellen beschikbaar.  

 Er zijn geen internaat faciliteiten in ons ziekenhuis. 

 In geval van een arbeidsongeval: 

 Verwittig uw hoofdverpleegkundige of de verant-

woordelijk operationeel leidinggevende 

 Meldt u aan op de dienst spoedgevallen met uw SIS-

kaart en het formulier voor aangifte van ongevallen 

van uw school 

 De spoedarts vult het formulier in 

 Breng de school op de hoogte en bezorg hen het inge-

vulde ongevallenformulier 

 Indien het een prikongeval is moet u zich voor bijko-

mend ondezoek ook bij het labo melden. 

 g. VARIA 
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6. DIENSTEN 
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Algemeen Ziekenhuis Vesalius is gesitueerd in de Tongerse 

deelgemeente Berg, op een kwartiertje loopafstand van het 

station (via de Elderseweg).  

Op het station van Tongeren kunt u de bus nemen tot vlak aan 

het ziekenhuis.   

Vanaf het stadscentrum zijn er doorlopend bussen. 

U kunt de volgende link naar een routeplanner raadplegen:  

http://reisinfo.delijn.be/dienstregelingen/ 

  

Medisch Centrum Bilzen bevindt zich even buiten het centrum 

van de stad.  

Aan de bushalte, vlak voor het ziekenhuis, kunt u de bus ne-

men naar:  

Tongeren - Genk (lijn 10)  

Hasselt - Maastricht - Lanaken - Rekem (lijn 20A)  

Genk - Bilzen - Riemst - Kanne - Herstal (lijn 18)  

Bilzen - Tongeren (lijn 34A)  

Het station bevindt zich eveneens vlakbij (verbinding Hasselt – 

Tongeren/Luik).  

   

  

  

7. BEREIKBAARHEID 
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a.z. Vesalius Tongeren:  
Hazelereik 51  |  3700 Tongeren  
T.  012 396 111 
 

Medisch Centrum Bilzen:  
Hospitaalstraat 15  | 3740 Bilzen  
T.  012 396 111  

Studentenbegeleider & contactpersoon:  

Geert Maes 

T. 012 396 047 

maes.geert@azvesalius.be 

  

Verantwoordelijke campus Bilzen: 

           Hoofdverpleegkundige dagziekenhuis 

         Veronique Schuermans  

         T. 012 396 550 

  

  

8. CONTACT 

mailto:maes.geert@azvesalius.be
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