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1. INLEIDING  

 
Met deze brochure willen we nieuwe studenten voor hun stage op het secretariaat Oncologie en 
Endocrinologie hartelijk welkom heten en een leidraad aanbieden voor hun praktische vorming. 
Wij doen ons uiterste best om onze patiënten een zo aangenaam mogelijk verblijf aan te 
bieden, maar vinden het ook belangrijk om kwalitatieve vorming aan te bieden voor studenten.  
Eerst stellen we je het a.z. Vesalius voor, en gaan verder met een specifiekere toelichting over 
het secretariaat waar je terecht komt. Vervolgens brengen we je op de hoogte van een aantal 
samenwerkingsafspraken en wat praktische informatie. Deze afspraken die we willen maken 
zullen voor jou als student duidelijkheid scheppen, want als de verwachtingen aan beide zijden 
bekend zijn, zal dit voor een betere communicatie zorgen.  
Indien er toch nog vragen of onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met Geert Maes, 
studentenbegeleider: geert.maes@azvesalius.be of telefoonnummer 012 396 047.  
 
Vriendelijke groet,  
 
Jean-Paul Van Baelen  
Verpleegkundig en paramedisch directeur  
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2. OVER HET AZ VESALIUS  
 
Het Algemeen Ziekenhuis Vesalius is gegroeid vanuit de fusie van drie algemene ziekenhuizen:  

-Jacobus Tongeren  
-Martinus Bilzen  

vaat 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 verzorgingsinstelling, waarin een 
afvaardiging van de drie voormalige ziekenhuizen deel uitmaakt van de Raad van Bestuur van 
het a.z. Vesalius.  
 
De bouwwerken aan de nieuwbouw op campus Tongeren werden gestart in 1993. De 
ingebruikname van de nieuwbouw dateert van maart 1998. Onmiddellijk daarna werd een 
aanvang genomen met de renovatiewerken van de hospitalisatiediensten, die werden voltooid 
in mei 1999. Dit maakte een centralisatie 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.  
 
Campus Tongeren  
In Tongeren telt a.z. Vesalius 355 erkende bedden verdeeld over 14 afdelingen:  

 
 

 
1 sp locomotorische revalidatie  
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Er is een intensieve dienst voor opvang van zowel chirurgische als geneeskundige patiënten. 
Voor niet geplande en dringende opnames wordt beroep gedaan op de spoedgevallendienst, die 
tevens uitgerust is voor MuG-interventies en het patiëntenvervoer via de dienst 100. Voor de 
opvang van te vroeg geboren baby’s is er een afdeling neonatologie en er is tevens een afdeling 
voor wiegendood-monitoring. Bovendien beschikt a.z. Vesalius over 10 bedden voor autodialyse 
en dit in samenwerking met de ziekenhuizen Jessa (Hasselt) en Sint-Trudo (Sint-Truiden). 
 
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, …  
 
Naast het hospitalisatieaanbod kunnen de patiënten dagelijks terecht op de polikliniek, waar de 
geneesheren-specialisten consultatie houden. Gezien het patiëntenaanbod zich uitstrekt over de 
hele regio Zuid-Limburg, is het behoud van poliklinische en hoofdzakelijk chirurgische 
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  
 
Medisch Centrum Bilzen  
Na de fusie van 1991 werd de campus Sint-Martinus omgebouwd tot een daghospitaal. Een 
groot deel van de activiteiten bleef behouden en werd zelfs uitgebreid. Het daghospitaal van 
Medisch Centrum Bilzen bevindt zich in de OCMW- gebouwen van de stad Bilzen. De dienst is 
gevestigd op de eerste verdieping.  
MC Bilzen beschikt dan ook over 30 bedden verdeeld over 16 kamers:  

 
 

 
 
Het daghospitaal is toegankelijk voor patiënten die voor 1 dag moeten worden opgenomen. Dit 
kan zijn voor:  

gie/ oftalmologie/ urologie/ 
vaatchirurgie/ plastische chirurgie)  

-globuline)  
 

-bepaling/ blaastraining/ aderlating/ bloedtransfusies/ bloedderivaten/ 
pijnbestrijding)  

 
-, tuin- en keukenongelukken kunnen worden behandeld op de EHBO-dienst  

 
 

http://www.azvesalius.be/
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Missie van a.z. Vesalius voor patiënten en hun familie  
 

 We staan en gaan voor een hoogkwalitatief streekziekenhuis.  
 
We onderzoeken continu of het zorgaanbod van ons ziekenhuis is afgestemd op de 
zorgbehoeften van onze patiënten en spelen daarop in.  
We bouwen ketenzorg uit in nauw overleg met gespecialiseerde ziekenhuizen, de huisartsen, de 
bejaardensector en de thuiszorg als volwaardige partners in de zorg.  
We verwijzen u als patiënt door naar een gespecialiseerde ziekenhuispartner indien uw 
diagnose of behandeling dit vereist.  
We brengen u in contact met de hulpverleners van de thuiszorg als u zorgafhankelijk wordt.  
We verlenen u de garantie op kwaliteitszorg.  
 

 Hiervoor beschikken we over een competente staf van artsen en deskundig 
personeel.  

 
We bouwen steeds verder aan onze medische, verpleegkundige en paramedische expertise.  
We hebben waardering voor elkaars beroepsbekwaamheid en durven die te tonen.  
We evalueren onze medewerkers streng op hun beroepsbekwaamheid.  
We belonen creativiteit.  
We respecteren al onze medewerkers en realiseren een positief arbeidsklimaat.  
We bieden u als patiënt een klantvriendelijke, multidisciplinaire samenwerking aan waarin uw 
genezing en welbevinden op de eerste plaats komen.  
 

 We verantwoorden onze maatschappelijk toevertrouwde middelen.  
 
We blijven een financieel gezond ziekenhuis.  
We spelen in op de laatste ontwikkelingen en wettelijke mogelijkheden.  
We stemmen de zorgprocessen op elkaar af met procedures, klinische paden, 
automatiseringsmiddelen en voorlichtingsmateriaal.  
We verduidelijken de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse beroepen.  
We verantwoorden de kwaliteit en veiligheid van zorg met objectieve maatstaven.  
We gaan verantwoord om met het verbruik van overheidsmiddelen.  
We staan op één lijn en dragen als medewerker, leidinggevende, arts, directielid of beheerder 
dezelfde ziekenhuisvisie uit.  
 

 We vervullen onze opdracht naar u als patiënt toe door:  
 
U vriendelijk, deskundig en veilig te onderzoeken, te behandelen en te verzorgen,  
u te beschouwen als een volwaardige partner in de zorg,  
u deskundig voor te lichten vanuit uw eigen beleving,  
uw zorgbehoeften centraal te stellen en deze voortdurend te toetsen,  
uw huisarts, thuiszorg en familie te betrekken in het zorgoverleg en dit niet zonder u eerst te 
kennen,  
u als gelijke te beschouwen zonder onderscheid in persoon, ras of geloofsovertuiging en  
u te respecteren in openheid, vertrouwen en zorgzaamheid.  
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3. DIENSTEN  

 
SECRETARIAAT ONCOLOGIE EN ENDOCRINOLOGIE 
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4. ORGANOGRAM  
 
Plaats van de MMA in de hiërarchie van a.z. Vesalius  
De MMA (Medical Management Assistant) van het secretariaat Oncologie en Endocrinologie 
heeft geen contract met één van de artsen maar met het ziekenhuis zelf. De plaats van de MMA 
in de hiërarchie kan verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis. Onderstaand organogram toont 
aan dat in het a.z. Vesalius de MMA in de eerste plaats onder de verantwoordelijkheid staat van 
de hoofdverpleegkundige van het daghospitaal (Dhr. Danny Baillien). Deze persoon neemt dus 
de jaarlijkse evaluatie af en kan geraadpleegd worden bij vragen of problemen.  
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5. ORGANISATIE SECRETARIAAT ONCOLOGIE & ENDOCRINOLOGIE  
 
Op het secretariaat Oncologie en Endocrinologie werkt de MMA voor verschillende artsen, die 
elk deeltijds in het a.z. Vesalius aanwezig zijn. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte bent 
wanneer welke arts aanwezig is en welke taken per arts dienen uitgevoerd te worden.  
Daarom volgt hier alvast een overzicht.  

Aanwezigheidsschema dokters: 

 
 

 

 

Algemeen overzicht voornaamste taken  
 
Telefoonbeheer:  

 Afspraken dienen vastgelegd te worden in de elektronische agenda.  

 Permanentie is nodig tussen 8.00u-9.00u en 16.00-17.00u (pauze van 13.00u tot 13.30u), 
waarvoor een draagbare telefoon is voorzien.  

 Bij vragen voor de dokter moet je afwegen of er doorverbonden kan worden, anders dien je 
de gegevens te noteren zodat de dokter kan terugbellen.  

 Er wordt door de MMA alleszins geen medische informatie doorgegeven zonder 
toestemming van de dokter!  
 

Postbeheer: ophalen van de post in het postlokaal en op de dienst Radiologie, sorteren per 
arts, uitgaande post frankeren, interne post in de daartoe bestemde postvakken bezorgen.  
 



Afsprakenbeheer: 

 Zowel patiënten, vertegenwoordigers, andere artsen als secretaressen van andere 
afdelingen kunnen bellen voor afspraken.  

 De belangrijkste gegevens die je nodig hebt van de patiënt zijn naam, voornaam, 
geboortedatum, telefoonnummer en reden van de consultatie (=indicatie).  
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 Vertegenwoordigers bellen om producten voor te stellen: deze afspraken worden op 
welbepaalde momenten voor de dokters vastgelegd.  

 De afspraken dienen vastgelegd te worden in het software programma CAB.  

 Aan de hand van een aanvraag van één van de artsen, moet er regelmatig een afspraak 
gemaakt worden met Medische Beeldvorming, Nucleaire Geneeskunde of andere 
specialisten.  



Patiëntenontvangst: 

 Sommige patiënten komen zich aanmelden aan het secretariaat, anderen lopen door naar 
de wachtzaal. Als MMA dien je op te volgen wie aanwezig is voor de consultatie. Als 
patiënten niet aanwezig zijn of afgebeld hebben, moet dit doorgegeven worden aan de arts.  

 In het programma C2M kan je op de lijst “ambulante patiënten” volgen wie zich al heeft 
gemeld aan de inschrijvingsbalie.  

 De witte stickers, ontvangen aan de inschrijvingsbalie, en de doorverwijsbrief dient de 
patiënt aan de dokter te geven.  

 Voor endocrinologie wordt de patiënt eerst gezien door de diëtiste en de 
diabetesverpleegkundige, alvorens deze het consultatiebureau van Dr. Spijker binnengaat.  

 
Medische verslagen: Enkel de medische verslagen van Dr. Vandenborre en Dr. Joosens dienen 
getypt te worden aan de hand van een analoog transcriptiesysteem met pedaal. De oncologen 
lezen de getypte brieven na en dan kunnen ze verstuurd worden. De andere artsen zorgen zelf voor 
hun correspondentie.  


Archiveren: Het is zeer belangrijk dat patiëntendossiers correct geklasseerd worden, want deze 
dossiers moeten op ieder moment snel ter beschikking kunnen gesteld worden voor de arts. In het 
papieren archief wordt gebruik gemaakt van het Jalemasysteem. De patiëntendossiers zijn 
gearchiveerd eerst op geboortemaand, dan op geboortedag en vervolgens alfabetisch op naam. De 
dossiers van Oncologie en Endocrinologie worden apart gearchiveerd. De meeste patientendossiers 
worden nog op papier bijgehouden, hoewel het ziekenhuis bezig is met digitalisering van de 
dossiers.  

 

Voorbereiden van de raadpleging: 

 Elke dag dient de agenda van de consultaties afgeprint te worden voor de arts en voor 
jezelf. Nieuwe patiënten dienen duidelijk gemarkeerd te worden op deze lijst en zo ook 
afspraken met vertegenwoordigers, zodat de dokter hier rekening mee kan houden. In de 
volgorde van de consultaties moeten alle patiëntendossiers voor de arts klaargelegd 
worden.  

 De gewoonte op het secretariaat is om vrijdag tijdens de namiddag alle dossiers van de 
komende week al klaar te leggen, dan moet er achteraf alleen nog rekening gehouden 
worden met de veranderingen in de agenda (annuleringen en afspraken die verplaatst of 
bijgezet worden). Voor het verlaten van het secretariaat, dient de MMA de 
patiëntendossiers met agenda voor de volgende dag, klaar te leggen op de bureau van de 
arts.  

 Op vrijdagnamiddag wordt ook de planning van de patiënten die gezien worden in het 
daghospitaal, geprint en voorbereid: hiervoor dient men tevens de patiëntendossiers te 
verzamelen en in het daghospitaal klaar te leggen.  
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Enkele aandachtspunten  
 
Als stagiair(e) dien je steeds zeer nauwkeurig te werk te gaan. Controleer wat je doet.  

Om gestructureerd te werken, observeer je de gediplomeerde MMA die reeds ervaring en 
routine in de werkzaamheden heeft.  

Wees vriendelijk, je bent het naamkaartje voor de arts en voor het ziekenhuis.  

In het belang van de patiënten en de artsen, is het nodig dat je netjes en verzorgd voor de dag 
komt. Geef aandacht aan persoonlijke hygiëne.  

Je bent gebonden aan het beroepsgeheim! De informatie waar je mee omgaat is zeer 
vertrouwelijk. Best raadpleeg je nog eens de leerstof in je cursus hierover.  

Vraag om hulp wanneer je twijfelt over iets. Het kost je niets!  

Toon initiatief maar ken ook je plaats, bijvoorbeeld naar de artsen toe of als het drukker op het 
secretariaat is.  

Commentaar op patiënten of artsen is niet gepast. Behandel iedereen met respect.  

Evalueer jezelf, leer uit je fouten en ga na of je vooruitgang boekt.  
 

 

 

6. SAMENWERKINGSAFSPRAKEN 
 



De eerste stagedag meld je je aan bij het onthaal in het a.z. Vesalius op het afgesproken uur en 
vraag je naar studentenbegeleider Geert Maes. Deze dag begint met een algemene introductie door 
de studentenbegeleider. Daarna worden de praktische regelingen doorlopen.  
 
Op het secretariaat gebeurt een introductie door de MMA (Lauren Ghaye), zij is je 
stagementor.  
 
De stagiair(e) verantwoordt zich ten aanzien van zijn/haar verantwoordelijkheden aan de 
stagementor.  
 
Bij stageproblemen kan de stagiair(e) terecht bij:  
 

 de stagementor,  

 de studentenbegeleider  
 
De werkuren van het secretariaat beginnen om 8:00u-9:00u en eindigen om 16:00u-17:00u 
(glijdende uren).  
 
De studenten mogen deelnemen aan interne bijscholingsactiviteiten.  
 
Het ziekenhuispersoneel is geautoriseerd om studenten te wijzen op de regels van orde en 
netheid, van uiterlijk voorkomen én van aangepast gedrag, overeenkomstig het Algemeen 
Reglement.  
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Aan alle studenten wordt gevraagd om in de laatste week van hun stage, voor de 
eindevaluatie, zelf een evaluatie te doen van hun stage. Gelieve dit formulier in te vullen en door te 
mailen naar maes.geert@azvesalius.be.  
Wij stellen je eerlijke mening zeer op prijs, want zo kunnen wij nagaan hoe we onszelf in de 
toekomst kunnen verbeteren.  
Respecteer het beroepsgeheim. Laat gegevens van patiënten nooit ergens, leesbaar voor 
anderen, achter of deel ze niet mee aan anderen. Zorg ervoor dat je pc afgesloten is wanneer je 
jouw werkplek verlaat.  

7. PRAKTISCHE INFORMATIE  



Print hier het “Onthaalformulier stagiair/student” en vul het in.  
 
Neem kennis van de werkpostfiche, die voor jou van toepassing is en lees ze na. Je kan deze 
vinden via de volgende link: http://www.azvesalius.be/StuNie/risicofactoren.html. Bewaar deze in 
je stagebundel.  
 
Zorg dat je een ondertekende stageovereenkomst meebrengt om af te geven.  
 
Deze 3 documenten meebrengen op de eerste dag van de stage.  
 
Maaltijden: 


Er bevindt zich een personeelsrestaurant op niveau -1. Het is dag en nacht toegankelijk (enkel met 
een TAG). Je hebt er de volgende mogelijkheden:  

 Je brengt zelf je boterhammen mee.  

 Soep en warme dranken zijn gratis te verkrijgen.  

 Tegen betaling zijn er broodjes en warme maaltijden te verkrijgen. In het 
personeelsrestaurant kan er alleen betaald worden met een speciale eetstick. Deze stick is 
te verkrijgen aan de kassa, waarvoor een waarborg van 6 euro wordt gevraagd. De eetstick 
kan enkel worden opgeladen in het personeelsrestaurant.  

 
Het bestellen van maaltijden bij de selfservice kan via het intranet. De procedure hiervoor zal bij de 
stage-introductie worden toegelicht. Deze selfservice is alleen op weekdagen open van:  

12:00u-13:30u. 
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Parkeren: 
De studenten en de stagebegeleid(st)ers die met de wagen komen, hebben in Tongeren toegang 
totBezoekersparking 2. Die bevindt zich links voor het ziekenhuis (inrit tegenover apotheek Clerinx). 
Binnenrijden kan altijd, om buiten te rijden dien je in het bezit te zijn van een TAG of een 
uitrijdkaart. Een uitrijdkaart kan je enkel voor de laatste stagedag aan de balie krijgen (mits 
voorlegging van het bewijs van inlevering). 

 

 

  
Studenten bekomen een TAG op de eerste stagedag tijdens de introductie. Je 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; openingsuren van 9u30 -12u en van 
13u30 tot 15u30).  
 
Varia  
 

 In het a.z. Vesalius geldt een algemeen rookverbod, maar buiten aan de hoofdingang 
bevindt zich een rookcabine.  

 Het gebruik van gsm-toestellen is op bepaalde plaatsen niet toegelaten in het ziekenhuis.  

In de inkomhal zijn publieke telefoontoestellen beschikbaar.  

 Er zijn geen internaatfaciliteiten in ons ziekenhuis.  

  In geval van een arbeidsongeval:  

 Breng de studentenbegeleider op de hoogte.  

 Meldt je aan op de dienst spoedgevallen met je 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 ingevulde ongevallenformulier.  
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8. BEREIKBAARHEID 
Het Algemeen Ziekenhuis Vesalius is gesitueerd in de Tongerse deelgemeente Berg, op een 
kwartiertje loopafstand van het station (via de Elderseweg).  
Aan het station van Tongeren kan je de bus nemen tot vlak aan het ziekenhuis.  
Vanuit het stadscentrum zijn er doorlopend bussen.  
Via de volgende link kan een routeplanner geraadpleegd worden: 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Medisch Centrum Bilzen bevindt zich even buiten het centrum van de stad.  
Aan de bushalte, vlak voor het ziekenhuis, kan je de bus nemen 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).  
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10. CONTACT 
11.  

a.z. Vesalius:  

Hazelereik 51  

3700 Tongeren Tel.: 012 396 111 Fax: 012 262 263  

www.azvesalius.be  

Studentenbegeleider & contactpersoon:  

Geert Maes  

Tel.: 012 396 047  

maes.geert@azvesalius.be 

 

 

 

 

 

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what 
you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do…”  

(Steve Jobs - 2005) 

mailto:maes.geert@azvesalius.be

