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                           Dienst Diëtiek 

 

Welkom! 

Ons team heet je van harte welkom bij de dienst Diëtiek van az Vesalius. 

Deze introductiebrochure is bedoeld om je vertrouwd te maken met de nieuw stageplaats.  

In deze bundel proberen we je een duidelijk beeld te geven van de plaatselijke gewoontes. Het kan 

dus een belangrijke informatiebron zijn tijdens jouw stageperiode. 

Voor de start van de stage neem je contact op met het diensthoofd, Chris Bellen: 

     012 396 620 

   chris.bellen@azvesalius.be 

Indien er nadien nog vragen of onduidelijkheden zijn kun je ook nog contact opnemen met de 

begeleider van stagiairs, Geert Maes: 

     012 396 047 

   geert.maes@azvesalius.be 

Wij wensen je alvast een aangename stageperiode. 

 

Team Diëtisten 
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1. Voorstelling van het ziekenhuis 

Architectuur 

Het Algemeen Ziekenhuis Vesalius is gegroeid uit 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. De toenmalige Raad van Bestuur opteerde 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 verzorgingsinstelling waarin een afvaardiging 

van de drie voormalige ziekenhuizendeel uitmaakt van de Raad van Bestuur van az Vesalius. 

De bouwwerken aan de nieuwbouw op campus Tongeren startten in 1993 en in 1998 werd het in 

gebruik genomen. Onmiddellijk daarna werd gestart met de renovatiewerken van de 

hospitalisatiediensten. Vanaf 1999 was het daardoor mogelijk om de opvang van de 

gehospitaliseerde patiënten  centraal te regelen en kon de campus van Onze-Lieve-Vrouw in 

Tongeren worden gesloten. 

Campus Tongeren 

In Tongeren telt az Vesalius 326 erkenden bedden verdeeld over de diensten 

- 3 geneeskundige diensten 

- 2 heelkundige diensten 

- 1 chirurgisch dagziekenhuis 

- 1 dagziekenhuis inwendige 

- 1 sp locomotorische revalidatie 

- 1 sp chronische ziekten 

- 1 cardiologische geriatrie 

- 2 acute geriatrische diensten 

- 1 materniteit 

- 1 palliatieve eenheid “De Schelp” 

- 1 geriatrisch dagziekenhuis 

- 1 kinderafdeling (pediatrie) 

Er is een dienst Intensieve Zorgen voor opvang van zowel chirurgische als heelkundige patiënten. 

Voor niet geplande en dringende opnames wordt beroep gedaan op de dienst Spoedgevallen die 

eveneens is uitgerust voor de MUG. 

Bovendien beschikt az Vesalius (in samenwerking met Jessa ziekenhuis en regionaal ziekenhuis Sint-

Trudo) over 10 bedden voor autodialyse. 

Voor te vroeg geboren baby’s is er een afdeling Neonatologie met wiegendood-monitoring. 
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Voor diagnosestelling kan het ziekenhuis beroep doen op de allernieuwste medisch-technische 

infrastructuur, verdeeld over de afdelingen medische beeldvorming (radiologie, echografie, CT-scan, 

NMR), nucleaire geneeskunde, klinisch laboratorium, etc. 

Naast het hospitalisatieaanbod kunnen de patiënten dagelijks terecht op de polikliniek waar de arts-

specialisten dagelijks raadpleging houden. 

Aangezien het patiënten aanbod zich uitstrekt over de hele regio Zuid-Limburg is het behoud van 

poliklinische en hoofdzakelijk chirurgische daghospitaal activiteiten in campus Bilzen een goede 

keuze. 

Voor een kwalitatieve en patiëntvriendelijke service staan ongeveer 800 personeelsleden en meer 

dan 110 artsen dagelijks klaar. 

Campus Bilzen 

Na de fusie in 1991 werd de campus Sint Martinus omgebouwd tot daghospitaal. Een groot deel van 

de activiteiten bleef behouden en werd zelfs vergroot.  

Naast de afdeling Daghospitalisatie is er ook de dienst Radiologie en een EHBO-post. 

Het Medisch Centrum az Vesalius Bilzen beschikt dan ook over 30 bedden verdeeld over 16 kamers. 

Het daghospitaal is toegankelijk voor patiënten die voor 1 dag moeten worden opgenomen, 

bijvoorbeeld voor: 

- Heelkundige ingrepen: orthopedie, stomatologie, oftalmologie,  

- Toediening van specifieke medicatie: cytostatica, aredia, sando-globuline 

- Speciale onderzoeken: bronchoscopie 

- Andere: residubepaling, blaastraining, aderlating, bloedtransfusie, bloedderivaten, 

pijnbestrijding 

- Radiologische onderzoeken 

- Huis-, tuin- en keukenongelukken die kunnen worden behandeld op de EHBO-post. 
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Organigram 

 

Het team Diëtiek: 

- Diensthoofd diëtiek 

- Diëtisten die oncologische patiënten begeleiden 

- Diëtisten die diabetespatiënten begeleiden 

- Diëtisten die geriatrische patiënten begeleiden. 

Alle diëtisten doen consulten bij patiënten met een dieet, ondervoede patiënten en patiënten ouder 

dan 75 jaar. 

We hebben een nauwe samenwerking met andere medewerkers: 

- Verpleegkundigen 

- Logopedisten 

- Ergotherapeuten 

- Kinesitherapeuten 

- Sociaal werkers van de dienst Patiëntenbegeleiding 

- Psychologen 

- Keukenmedewerkers  

- Artsen 

Tijdens de stageperiode krijg je de gelegenheid om met alle diëtisten samen te werken. 

Bovendien is er de mogelijkheid om de andere specialiteiten te leren kennen bij het participeren aan 

de multidisciplinaire overlegmomenten (MDO’s). 

 

Algemeen directeur

Verpleegkundig en 
paramedisch 

directeur

Dienstengroepering 3

Medische 
beeldvorming

Laboratorium Logistiek Diëtiek
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2. Samenwerkingsafspraken 
 

 Indien de eerste stagedag op maandag is, meld je op het afgesproken uur aan bij de balie in de 

inkomhal van az Vesalius. Je mag vragen naar Geert Maes of Chris Bellen naar gelang de 

afspraak.  

Deze dag begint met een algemene introductie. 

Daarna worden de praktische regelingen overlopen. 

 Als stagiair leg je verantwoording af aan het diensthoofd in verband met uitgevoerde taken en 

opdrachten 

 Bij problemen met de stage kun je terecht bij: 

o Diensthoofd diëtiek: Chris Bellen 

o Begeleider stagiairs: Geert Maes 

 Als stagiair kunt je deelnemen aan interne bijscholingsactiviteiten 

 De medewerkers van het ziekenhuis zijn geautoriseerd om stagiairs te wijzen op de regels van 

orde en netheid, van uiterlijk voorkomen en van aangepast gedrag, in overeenstemming met het 

Algemeen reglement 

 Aan alle stagiairs wordt gevraagd om in de laatste week van de stage, voor de eindevaluatie, zelf 

een evaluatie te maken van de stage. Wij stellen een eerlijke en constructieve mening op prijs 

zodat ook wij continue kunnen verbeteren. 

Gelieve het  evaluatieformulier met de naam “Stagebeleving diëtist(e)” in te vullen op intranet  

en klik op verzenden 

 Je dient het beroepsgeheim te respecteren. Laat gegevens van patiënten nooit ergens achter en 

deel deze niet mee aan anderen. Zorg ervoor dat de computer waaraan je werkt is afgesloten 

wanneer je de werkplek verlaat 

 Volg strikt de voorschriften met betrekking tot (hand)hygiëne: 

 Geen ringen, geen uurwerken, geen armbanden 

 Geen lange nagels, geen gelakte nagels, geen kunstnagels 

 Geen opzichtige tatoeages of piercings 

 Geen hoofdbedekkingen, geen sjaals 

 Geen langen mouwen 

 Handen uitvoerig wassen met water en zeep 

 Handen ontsmetten voor én na ieder patiënten bezoek 
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3. Praktische informatie voor het begin van de stage van een diëtist 
 

 Print het “Onthaalformulier stagiair/student” en vul dit in 

 Neem kennis van de werkpostfiche die voor jou van toepassing is en lees deze na. 

Print de werkpostfiche en bewaar in uw stagebundel 

 Breng een ondertekende stageovereenkomst mee om af te geven. Het kan zijn dat de 

stagebegeleider van uw school dit al per post verstuurde 

 Maak een kopie van uw gezondheidsbeoordelingsformulier 

 Breng bovenstaande 4 documenten mee op de eerste dag 

 Zorg voor een hangslot voor w kleedkastje 

 Breng 20 euro mee als waarborg voor een TAG 

 

3.1 Eerste stagedag 

Stagiairs worden op maandag stipt om 8:30 uur in de inkomhal van het ziekenhuis ontvangen 

door de stagebegeleider. 

In het Auditorium op de 5e verdieping is er een algemene introductie. Daarna worden algemene 

afspraken doorgenomen. Hierna worden de stagiairs naar de respectievelijke stageplaatsen 

gebracht. Als stagiair diëtiek word je naar de dieetafdeling gebracht. Daar geeft het diensthoofd 

meer uitleg en neemt je mee voor een rondleiding. 

Je krijgt een badge die als identificatie op jouw werkkledij dient te worden gedragen. 

Je eerste stagedag is dus van 8:30 uur tot 16:00 uur. Nadien zijn jouw stagedagen op weekdagen 

steeds van 8:00 uur tot 16:00 uur. 

3.2 Toegangssystemen 

De toegang tot de parkeerplaats en kleedkamers gebeurt door middel van een TAG. Stagiairs 

ontvangen op de eerste stagedag een TAG tijdens de introductie. Je dient hiervoor aan de kassa 

een waarborg te betalen van 20 euro. Wanneer je op de laatste stagedag uw TAG weer indient 

ontvang je de waarborg weer terug. 

De kassa bevindt zich eveneens in de inkomhal en is open van 9:30 uur tot 12:00 uur en van 

13:30 uur tot 15:30 uur. 

Na inlevering van de TAG ontvang je uiteraard een gratis uitrijkaart aan de balie – mits 

voorlegging van het bewijs van inlevering. 

3.3 Maaltijden 
Op niveau -1 is het personeelsrestaurant waar u: 

- Uw meegebrachte maaltijd kunt nuttigen 

- Soep en warme dranken gratis kunt krijgen tussen 11:30 uur en 13:30 uur 

- Broodjes en warme maaltijden kunt kopen: hiervoor dien je te beschikken over een 

speciale stick. Deze is eveneens aan de kassa te verkrijgen (zie hierboven) mits een 

waarborg van 6 euro. De stick kan worden opgeladen in het personeelsrestaurant met 
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contant geld. Wanneer je de stick op het einde van de stage inlevert krijg je de waarborg 

en het nog resterende saldo terugbetaald. 

Het verdient aanbeveling om broodjes en warme maaltijden vooraf te bestellen. Dit kan 

dagelijks via intranet tot 10:30 uur. De procedure hiervoor wordt bij de stage-introductie 

toegelicht. Deze selfservice is alleen open op weekdagen van 11:30 uur tot 13:30 uur. 

3.4 Werkkledij en kleedkamers 

De stagiairs zorgen voor hun eigen werkkledij bestaande uit een wit broekpak of een wit schort. 

Het wassen van de werkkledij wordt door de stagiairs zelf geregeld. 

 

De kleedkamers voor stagiairs bevinden zich op het gelijkvloers achter de cadeaushop in de 

inkomhal. De toegang tot deze kleedkamers is enkel mogelijk met een TAG. Het gebruik van een 

hangslot is vereist en je dient dit zelf mee te brengen. 

Tijdens de stage dient je jouw kastje met een hangslot af te sluiten: het ziekenhuis is niet 

verantwoordelijk voor eventuele diefstal en/of schade. 

Na de stage maakt je het kastje proper en laat je het openstaan. De stagiair die na jou komt 

heeft recht op een proper kastje. 

3.5 Parkeren 

De stagiairs die met de auto komen hebben in Tongeren toegang tot de Bezoekersparking 2 – zie 

plattegrond. 

Je kunt te allen tijde binnenrijden maar om uit te rijden dien je in het bezit te zijn van een TAG of 

een geldige uitrijkaart. Een gratis uitrijkaart kun je enkel bekomen op de laatste stagedag mits 

voorlegging van een bewijs van inlevering van de TAG. 

 

  



                           Dienst Diëtiek 

4. Varia 
 

In az Vesalius geldt een algemeen rookverbod. Buiten de personeelsingang op -2 is een rookcabine 

voor personeelsleden. 

Het gebruik van gsm-toestellen is op bepaalde plaatsen niet toegelaten. Tijdens de stage uren kan 

enkel de gsm gebruikt worden in de pauzes. Op geen ander moment kan de gsm gebruikt worden, 

tenzij in overleg met het diensthoofd. 

Er zijn geen internaatfaciliteiten in az Vesalius. 

In geval van een arbeidsongeval: 

- Breng de stagebegeleider en stagementor op de hoogte 

- Meld je aan op de dienst Spoedgevallen met uw medische gegevens en het 

ongevallenformulier van uw school 

- De Spoedarts vult het ongevallenformulier in 

- Breng de school op de hoogte en bezorg het ingevulde ongevallenformulier 

 

Verwachtingen 
 

We verwachten dat de stagiairs hun eigen leerproces in handen nemen: 

- Stagedoelstellingen bespreken 

- Feedback vragen 

- Steeds overleggen alvorens uit te voeren 

- etc. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen leerproces en je kunt het zelf sturen. Hoe meer je 

vraagt, hoe meer je mag doen. Het hangt van jouw interesse af of je op de dienst veel of weinig 

bijleert. 

Feedback is steeds constructief bedoeld! Noteer dan ook als er aan jouw beroepsattitude, 

vaardigheden of communicatie gewerkt moet worden. Dat is leren! Dat is groeien! 

 

 

Wij wensen je een fijne en leerrijke stage toe. 

Veel succes! 

Team Diëtisten 


