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VOORWOORD 
 

 

Welkom op onze spoedgevallendienst! 

 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze dienst. 

We willen je erop attent maken dat werken op een spoedgevallendienst je een andere kijk geeft 

op ‘het verplegen van een patiënt’. Het is een uitzonderlijke dienst in het ziekenhuis waar je 

prioriteiten moet bepalen in functie van urgentie en drukte. 

Voor jou, de nieuwkomer betekent dit een grote aanpassing. We verwachten van jou dan ook 

een flexibele ingesteldheid. 

 

Ook al lijkt het soms hectisch en kan je een beangstigende indruk krijgen, blijf niet met vragen 

of bedenkingen zitten. Zowel artsen als verpleegkundigen staan open voor al je vragen. We 

trachten jou zo goed mogelijk te begeleiden doorheen je stageperiode. 

 

Wij wensen je alvast een aangename, toffe en vooral leerrijke stageperiode toe. 

 

Namens de spoedgevallen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

az Vesalius   |    Hazelereik 51   |   3700 Tongeren   |   T. 012 396 111   |   
www.azvesalius.be 

 

                            Dienst Spoedgevallen 

Inhoudsopgave 

 Voorwoord 

 

 

1. Historiek 
1.1. Diensten 
1.2. Geneesheren 
1.3. Verantwoordelijken in het ziekenhuis 
 

2. Dienst spoedgevallen, MUG 
2.1. Dienstindeling 
2.2. Taakomschrijving 

- functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg 
- functie MUG 

2.3. Bestaffing 
2.4. Verpleegkundige taakverdeling 
2.5. Je stage op spoed 

 

3. Nieuwkomers en studenten op spoedgevallen 
3.1. Medische organisatie 

 

4. Afspraken 
 

5. Tot slot 
 

  



 

az Vesalius   |    Hazelereik 51   |   3700 Tongeren   |   T. 012 396 111   |   
www.azvesalius.be 

 

                            Dienst Spoedgevallen 

1. Historiek 
 

Het A.Z. Vesalius is ontstaan op 01 december 1991 door een fusieakkoord tussen drie 

bestaande ziekenhuizen : 

 St. Jacobus ziekenhuis te Tongeren (O.C.M.W.) 
 O.L.Vrouw Kliniek te Tongeren (privé) 
 St. Martinus ziekenhuis te Bilzen (O.C.M.W.) 
 

In dit akkoord werd voorzien dat een belangrijke nieuwbouw zou ingeplant worden naast het St 

Jacobus ziekenhuis te Tongeren, waarna de twee andere “campussen” zouden dichtgaan, maar 

met behoud van een belangrijk aantal poliklinische activiteiten in “Medisch Centrum Vesalius 

Bilzen”. 

De nieuwbouw werd in gebruik genomen in januari 1998. De verpleegafdelingen van het 

bestaande Jacobus ziekenhuis werden tijdelijk hierin ondergebracht, zodoende dat de 

bestaande bouw volledig gerenoveerd kon worden. Deze werken namen 16 maanden in beslag. 

Op 17 mei 1999 werden alle patiënten van de O.L.Vrouw kliniek verhuisd en werd deze campus 

gesloten.  

Op 18 mei werden de verpleegafdelingen van het St. Martinus ziekenhuis Bilzen eveneens 

verhuisd. Sindsdien zijn er in deze campus “Medisch Centrum Vesalius Bilzen” tijdens de 

weekdagen nog een aantal poliklinische activiteiten : dagopnames, medische beeldvorming, 

consultaties, kleine chirurgische ingrepen en E.H.B.O. opvang.  

Op 1 april 2014 werd de verbouwde spoedgevallendienst geopend. De dienst werd uitgebreid 

naarmate een groter patiëntenaantal. 

 

Spoedgevallendienst 
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1.1 Diensten  

In Tongeren telt a.z. Vesalius 246 erkende bedden verdeeld over de volgende afdelingen: 

 3 geneeskundige diensten 
 2 heelkundige diensten 
 1 afdeling dagziekenhuis chirurgie 
 1 afdeling dagziekenhuis inwendige 
 1 sp locomotorische revalidatie 
 1 sp chronische 
 1 cardiologische geriatrie 
 2 acute geriatrische diensten 
 1 afdeling materniteit 
 1 palliatieve eenheid “De Schelp” 
 1 afdeling geriatrisch dagziekenhuis 
 1 afdeling pediatrie 

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 de MUG. Bovendien beschikt a.z. Vesalius over 10 bedden voor 

autodialyse en dit in samenwerking met de ziekenhuizen Jessa en Sint-Trudo. 

Voor opvang van te vroeg geboren baby’s is er een afdeling neonatologie en er is ook een 

afdeling voor wiegendood-monitoring. 

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, klinische laboratorium,… 

Naast het hospitalisatieaanbod kunnen de patiënten dagelijks terecht op de polikliniek, waar de 

geneesheer-specialisten consultatie houden. 

Aangezien 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. 

Voor een kwalitatieve en patiëntvriendelijke service staan ongeveer 800 personeelsleden en 

circa 100 artsen dagelijks klaar. 

Na de fusie van 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 de dienst EHBO. 

 

MC Bilzen beschikt dan ook over 30 bedden verdeeld over 16 kamers: 

 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: 

 Heelkundige ingrepen ( orthopedie/ stomatologie/ gynaecologie/ oftalmologie/ 
urologie/vaatchirurgie/ plastische chirurgie) 

 Toediening van specifieke medicatie (cytostatica/ aredia/ sando-globuline) 
 Speciale onderzoeken (colonoscopie/ bronchoscopie) 
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 Andere (residu-bepaling/ blaastraining/ aderlating/ bloedtransfusies/ bloedderivaten/ 
pijnbestrijding) 

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

 

1.2 Geneesheren 

http://www.azvesal ius.be/Consul tat ie/artsprof.asp  

 

1.3 Verantwoordelijken in dit ziekenhuis 

 

Voorzitter Raad van Beheer:  

Dhr. Yvan Vanbockrijk 

Algemeen Directeur:  

Dhr. E. Christiaens 

Directeur Verpleegkundig en paramedisch departement:  

Dhr. J.P. Van Baelen 

Medisch Directeur:  

 

Administratief en financieel Directeur:  

Dhr. B. Daniëls  

Technisch civiel Directeur:  

Dhr. M. Jackmaert  

Verantwoordelijke kwaliteit & patiëntveiligheid:  

Mevr. R. Cnuts 

Diensthoofden:  

Dhr. J. Bruynseels,  dhr. D. Stas, mevr. H. Dewelf  

Begeleider intreders, herintreders en studenten:  

Dhr. G. Maes  

http://www.azvesalius.be/Consultatie/artsprof.asp
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2. Spoedgevallen/MUG 
 

Medisch diensthoofd spoedgevallen/MUG:  

Dr. K. Pelgrims, anesthesist-urgentist. 

 

Hoofdverpleegkundige spoedgevallen/MUG:  

Geert Proesmans 

 

Subhoofdverpleegkundigen spoedgevallen/MUG: 

Sabine Boelen en Dominique Moors 

 

Stagementoren spoedgevallen/MUG: 

An Schoofs, Hanne Nelissen, Evelien Vendrix, Kelly Franssen, Katrien Thijs, Hanne Jeurissen en 

Sophie Hechtermans. 
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2.1 Dienstindeling 

 

De spoedgevallendienst is gelegen op –2 in de A blok. 
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In de spoedgevallendienst vindt men volgende lokalen 

 Inschrijvingsbalie 

 

Inschrijvingen 

 Wachtkamer, gelegen aan de inkom van de spoedgevallen 
 

 

Wachtkamer 
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 Verpleegstation met:  
o Centrale monitoring  
o Beeldscherm met patiëntenoverzicht 
o Monitor met bewakingscamera’s 

 

 

 

Verpleegstation 

 Geneeskundige reanimatiezaal (Box 1) 
 Heelkundige reanimatiezaal (Box 2) 
 Gipskamer (Box 9) 
 Pediatrische opnamebox (Box 4) 
 Zes aparte opnameboxen (Box 4-5-10-11-12-13) 
 Vier observatiebedden (maximaal 24 uur verblijf) (Box 7  - OBS) 
 Isolatiecel  (Box 6) 
 Bureau - protocolkamer geneesheren 
 Verblijfskamer MUG-arts 
 Triagebox (Box 8)  
 Bureau hoofdverpleegkundige 
 Gesprekslokaal 
 Vier bufferbedden (Box 3) 
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 Medicatievoorbereidingsruimte + Vanaskast 
 

 

 

 

Vanaskast -  Medicatievoorbereidingsruimte 

 

2.2 Taakomschrijving 

 

 Functie “gespecialiseerde spoedgevallenzorg” op een erkende spoedgevallendienst 
   

Hier gebeurt, na triage volgens het Manchester Triage Systeem, de opvang van alle 

personen, die acuut ziek geworden zijn of gekwetst, toediening van de eerste zorgen en 

behandeling, waarna de patiënt terug naar huis kan of opgenomen worden in een 

ziekenhuisbed.  De dienst beschikt tevens over 4 bedden voor kortstondige observatie 

(max. 24 uur).  
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Uitleg in wachtruimte van MTS volgens kleur met graad van urgentie 

Op de dienst spoedgevallen wordt de patiënt door de triageverpleegkundige onthaald en 

getrieerd. Vervolgens onderzoekt de MUG arts de patiënt, contacteert de behandelde 

arts, die op zijn beurt de patiënt verder onderzoekt. De nodige onderzoeken en 

behandelingen worden al gestart (bloedafname, radiologische onderzoeken, plaatsen 

van IV- infusen, toedienen van medicatie, ECG-onderzoek , MRSA …). 

Ook wondhechtingen, aanleggen van gipsverbanden  e.d. zijn veel voorkomende 

technieken. Zodra de belangrijkste zorgen zijn toegediend gaat de patiënt naar huis of 

naar de verpleegafdeling. 

 

De wetgeving op de functie “gespecialiseerde spoedgevallenzorg” is vrij recent (K.B. 27 

april 1998) en verstrekkend: zo dient er permanent een MUG-arts aanwezig te zijn, die 

tevens beroep kan doen op 14 oproepbare specialismen. Qua verpleegkundige 

bestaffing dienen er dag en nacht permanent 2 verpleegkundigen op de dienst te zijn 

(en mogen hun functie niet cumuleren met de MUG): één van beiden dient tevens in het 

bezit te zijn van de bijzondere beroepstitel spoedgevallen-intensieve zorgen. 
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Geneeskundige reanimatiebox (BOX 1) 

 

 

Behandelbox 
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 Functie “Mobiele Urgentie Groep” (MUG) 
 

Deze functie omhelst de snelle tussenkomst aan huis of op openbare weg/plaats van 

een medisch team, bestaande uit een geneesheer (met brevet acute geneeskunde of 

urgentiearts), samen met een verpleegkundige met bijzondere beroepstitel 

spoedgevallen-intensieve zorgen. Zij maken hiervoor gebruik van een prioritair voertuig, 

uitgerust met alle nodige apparatuur voor de opvang en stabilisering van kritieke 

patiënten. 

 

Dit team is permanent beschikbaar (24u op 24u). Zij zijn tevens verantwoordelijk voor 

de interne reanimaties binnen het ziekenhuis. 

 

 

 

 

MUG BMW 
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MUG BMW 

 

 

 

Overhandiging sleutels MUG BMW 
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Reanimatiekarren voor interne reanimaties, gestationeerd in Box 1 voor 

volwassenen en voor kinderen in Box 2 

 

 

2.3 Bestaffing 

 

Gezien de wetgeving op de spoedgevallendiensten, de MUG-diensten en 100-

ziekenwagendiensten, is de bestaffing strikt gereglementeerd.  

Er werken permanent een minimum bestaffing verpleegkundigen, één logistiek medewerker en 

een arts, elk met hun specifieke opleiding, op onze dienst.  

 

De bestaffing van de spoedgevallendienst en de MUG vereisen dus heel wat personeel: 

 1 hoofdverpleegkundige (verpleegkundige met bijzondere beroepstitel spoedgevallen-
intensieve zorgen) 

 2 subhoofdverpleegkundigen (verpleegkundigen met bijzondere beroepstitel spoedgevallen-
intensieve zorgen) 

 27 verpleegkundigen, in het bezit van de bijzondere beroepstitel spoedgevallen-intensieve 
zorgen 

 2 logistieke medewerkers 
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2.4 Verpleegkundige taakverdeling 

 

 

6u 45 – 14u 45 

Vroege 

AS SHIFT T.E.M 10U00 

AT TRIAGE 

AO OBS 

AM MUG 

10u 00 – 18u 00 DS SHIFT 

 

14u 00 – 22u 00 

Late 

BS SHIFT VANAF 18U-22U 

BT TRIAGE 

BO OBS 

BM MUG 

 

21u 45 – 7u 00 

Nacht 

CS SHIFT 

CT TRIAGE 

CO LOOPWAAK ZIEKENHUIS 

CM MUG 

 

2.5 Je stage op spoed  

 

Werken op de dienst spoedgevallen is een heel andere ervaring dan werken op een gewone 

verpleegafdeling. Technische handelingen worden veelkundig toegepast: maak van de 

gelegenheid gebruik om deze technieken in te oefenen, zoals: 

 afname ecg’s 
 monitoring 
 venapunctie, rechtstreeks of via IV katheter 
 klaarmaken van infusen en het plaatsen van een IV-katheter 
 toediening van intra-veneuze (en ook andere) medicatie 
 zuurstoftoediening 
 blaassondage 
 maagspoelingen – maagsondage 
 diepe veneuze katheters (assistentie) 
 plaatsen pacemaker (assistentie) 
 arteriële lijnen en bloedgaswaarden (assistentie) 
 thoraxdrainage (assistentie) 
 wondhechtingen (assistentie) 
 aanleggen gipsen/verbanden (assistentie) 
 assistentie bij en observatie van kritieke situaties 
 hulp bij onthaal en triage van patiënten (volgens MTS) 
 brancardage 
 bestaffing MUG  

 

TIP: Kijk voor je stage op spoed nog eens je verpleegkundigen technieken na. Dit maakt je 

stage op spoed veel gemakkelijker en minder stressvol. 
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3. Nieuwkomers op spoedgevallen 
 

3.1 Medische organisatie 

 

De patiënt wordt eerst gezien door de MUG-arts of spoedarts.  

 

Naast de verplichte aanwezigheid van de spoedarts, zijn er 14 specialismen onmiddellijk 

oproepbaar (11 ervan zijn wettelijk verplicht): 

 Algemene heelkunde 
 Interne – inwendige geneeskunde 
 Cardiologie 
 Orthopedie 
 Anesthesie 
 Pediatrie 
 Urologie 
 Neurologie 
 Ophtalmologie 
 N.K.O.  
 Gynaecologie 
 Radiologie 
 Vaatheelkunde 
 Urgentiegeneeskunde 
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Tijdens de stageperiode wordt er voor gezorgd dat de student aan een mentor gekoppeld 

wordt. Deze koppeling wordt vermeld op een lijst, waarop ook de functie wordt vermeld, 

evenals de uren die dienen te worden gepresteerd. 

De eerste week van de stageperiode blijft de student op spoedgevallen meedraaien (VPK OBS). 

Indien het zich voordoet kan de student eveneens deelnemen aan interne MUG-oproepen. 

Vanaf de tweede week van de stage krijgt de student de mogelijkheid om mee uit te rukken 

met  de MUG (VPK MUG) 

Indien de stageperiode langer duurt, wordt er op de shiftlijst vermeld welke functie de student 

mag uitoefenen, afhankelijk van de functie van de begeleidende verpleegkundige. 

 

Nieuwe verpleegkundigen die op spoedgevallen van start gaan, krijgen eerst de gelegenheid om 

gedurende een 3 tal maanden ingewerkt te geraken, alvorens ze op interventie gaan. 

Vervolgens wordt de functie ingevuld naargelang diploma en ervaring. 

 

 

 

 

Training vormt een belangrijk aspect in het onderhouden van de vaardigheden van 

de spoedmedewerkers. 
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4. Afspraken 
 

Om alle misverstanden te voorkomen, graag volgende afspraken, waarvan wij verwachten dat 

je ze strikt zult naleven: 

 Een beleefde, vriendelijke houding t.o.v. patiënten en personeel 
 Belangrijke relationele vaardigheden hierbij: 

  Je voorstellen aan de patiënt ! 

  Begrip 

  Geduld 

  Luisterbereidheid  

  Empathie 

  Tact – respect 

 Alvorens enige apparatuur te gebruiken op de dienst, laat men zich de werking ervan   
 uitleggen. 

 Eerbiedig het beroepsgeheim 
 Initiatiefname 
 Verantwoordelijkheidszin 
 Zelfstandig werken 
 

Deze afspraken dienen strikt nageleefd te worden omwille van veiligheidsredenen en 

verantwoordelijkheden!  

 

Veiligheidskledij bij interventie MUG met belettering (Verpleegkundige – Arts) 
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5. Tot slot 
 

Wees ervoor behoed dat je op spoedgevallendienst geconfronteerd kunt worden met minder 

aangename situaties (zware verkeersongevallen, patiënten met levensbedreigende 

aandoeningen,…). Het kan soms moeilijk zijn om deze ervaringen te verwerken. Praat erover 

met jouw mentor, hoofdverpleegkundige en spoedverpleegkundigen. Zij zullen jou helpen 

om deze ervaringen te verwerken! 

 

 

Het ganse spoedteam van A.Z. Vesalius Tongeren wenst jou 

van harte een aangename en leerrijke stageperiode toe! 

 

 

 

 

 

 

 


