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Welkom op de dialyseafdeling.

Met deze brochure willen we je wegwijs maken.

Het is een handleiding over het reilen en zeilen op de dienst, uitleg over pathologie, onderzoeken en 
behandelingen. 
We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons. We verzekeren onze goede wil en samenwerking om leerrijke 
groeimomenten aan te bieden.  
Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en patiëntgerichte zorg 
verzekeren aan onze patiënten.

Deze brochure kwam tot stand door toedoen van enkele toegewijde medewerkers die het tot hun opdracht nemen 
jullie op een professionele wijze te begeleiden.

We wensen je alvast een leerrijke periode toe waar je met veel voldoening op kan terugblikken.

Verpleegkundig team dialyseafdeling
Marleen Steeman en Marleen Lievens, onze mentoren
Philippe Duym, Hoofdverpleegkundige

Beste student
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2 Voorstelling van de afdeling

Naam van de afdeling: A002

Behorend tot zorgdomein: Chronische en Transmurale Zorg 

Aantal bedden:
↗ Voogdijcentrum (highcare afdeling) in AZ Maria Middelares (Niveau 0 A002): 36 dialyseposten
↗ Collectieve Autodialyse = CAD (low-care) op  Medisch Centrum Maria Middelares Gentbrugge (1e   
              verdieping): 12 dialyseposten
↗ Collectieve Autodialyse = CAD (low-care) in Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze (2e verdieping): 10
              dialyseposten 

Naam van de hoofdverpleegkundige: Philippe Duym
Naam van de adjunct leidinggevende: Marleen Lievens
Verantwoordelijke opleiding en materiaalbeheer: Marleen Steeman 

Contactgegevens afdeling: 09/246 95 50 – 09/246 95 61 

Bezoekuren: Uitsluitend op afspraak 

Medewerkers sociale dienst: Ellen De Seranno, Sarah De Laender 

Nefrologische diëtiste: Mieke Kint

3 Patiëntenpopulatie

3.1 Algemeen

↗  Ambulante patiënten   
↗ Gehospitaliseerde patiënten
↗ Volwassenen 

3.2 Risicovolle patiënten of diensten

↗ Spoedeisende patiënten  
↗ Comateuze patiënten  
↗ Dialysepatiënten
↗ Gefixeerde patiënten   
↗ Patiënten aan een levensondersteuningsysteem
↗ Patiënten met immunodeficiëntie 
↗ Patiënten met een overdraagbare ziekte  
↗ Operatiepatiënten
↗ Radiologische patiënten  
↗ Kwetsbare patiëntengroepen: 
 »  Zwakke ouderen 
 » Patiënten met een risico op misbruik  
  en/of verwaarlozing
 » Patiënten met een valrisico

3.3 Dienstgebonden boordtabellen

De afdeling beschikt over dienst gebonden 
boordtabellen m.b.t. de activiteit. Deze kunnen 
geconsulteerd worden op coMMpas.
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4 Afdelingsspecifieke gegevens

4.1 Medisch team

Nefrologen:
↗ Dr. M. De Vleeschouwer (medisch diensthoofd)
↗ Dr. P. Bernaert
↗ Dr. H. Hannon
↗ Dr. A. Deman
↗ Dr. M. Schurgers
↗ Dr. De Waele L
↗ Dr. De Wilde M

4.2 Verpleegkundig team

↗ Personeelsbestaffing: conform wettelijk   
 kader (zie ook begrotingscontrole en   
 dienstrooster)
↗ Scholingsgraad: 
 » Verpleegkunde HBO5
 » Verpleegkunde BA
↗ Bijkomende competenties: 
 » Bijzondere bekwaamheden
  - Basiscursus Dialyse (verplicht)
  - Posthogeschoolvorming Nefrologie  
     (sterk aanbevolen) 
↗ Bijkomende opleidingen: 
 » BLS (2-jaarlijks)
 » Glycemie (2-jaarlijks)
 » Brand (2-jaarlijks)
 » Isolatiebeleid 
 » …
 

4.3 Zorgondersteuning 

In aanvulling op het verpleegkundig team werken 
wij met logistieke medewerkers en een centraal 
patiëntenvervoer. (CPV). 
De logistieke medewerkers zorgen voor de maaltijd 
verdelingen. Aanvullend zorgen zij ook voor een 
aantal logistieke taken. (bestellingen, bergingen, 
keuken,...)
Het team CPV staat in voor het vervoer van 
opgenomen dialysepatiënten. 
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5 Pathologie, behandelingen en onderzoeken
4.4 Samenwerking met andere interne disciplines/disciplines 

↗ Kinesitherapie  

↗ Logopedie     

↗ Ergotherapie  

↗ Diëtiek

↗ Radiologie   

↗ Spoed  

↗ Operatiekwartier 

↗ Labo 

↗ Polikliniek     

↗ Dienst Patiëntenbegeleiding  

               » Sociale dienst

 » Pastorale dienst

 » Oncocoaches 

 » Dienst Psychologie

PATHOLOGIE BEHANDELINGEN ONDERZOEKEN

↗       Chronische nierinsufficiëntie
↗       Acute nierinsufficiëntie

↗       Hemodialyse 
↗       Peritoneale dialyse:
       »      CAPD: continue ambulante 
               peritoneale dialyse
       »      APD: automatische   
               peritoneale dialyse
↗      Plasmaferese

↗       Bloedafname
↗       ECG
↗       PET-test
↗       Bladderscan
↗       Nierbiopsie
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6 Samenwerking met externen
 

↗ Woon-en zorgcentra (WZC)

↗ Revalidatiecentra   

↗ Ziekenhuizen (Zorgprogramma gebonden)

↗ Huisartsen    

↗ Thuiszorg  
↗ Scholen     

↗ Vervoerdiensten

7 Verpleegkundige dagindeling

7.1 Shiften

We werken volgens twee shiften:

↗ Vroegdienst : 6u30 tot 15u 

↗ Laatdienst: 11u tot 19u30 

7.2 Vroegdienst

↗ 6u30 Opdekken en voorspoelen dialysetoestellen, nakijken overlegblad. 

↗ 6u45 Triage (Patiënten identificatie, controle lichaamstemperatuur, handen wassen, bevragen   
  welbevinden, wegen)  

  Installeren van patiënten in bed of zetel voor de dialysebehandeling.

  Opnemen van patiënten parameters: bloeddruk, pols, temperatuur en ademhaling en inbrengen  
  in dialyseprogramma in Synops.

  Inbrengen van technische parameters in het dialysetoestel in het dialysedossier.

  Bepalen van de zorgvraag

  Zorg aan de vasculaire toegangsweg: hulp bij aansluiten van de patiënt.
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↗ 8u00 -10u30 Hulp bieden tijdens het verdere verloop van de dialysebehandeling.    
   Klaarmaken en opdienen van ontbijt.(brood buffet wagen: BBW) 

   Opnemen van technische- , patiëntparameters en observaties en inbrengen in het

   dialysedossier.

   Klaarmaken van medicatie (onder toezicht) bv. Heparine, antibiotica, ….

   Uitvoeren van wondzorg & katheterzorg (onder toezicht).

   Eventueel bijwonen van algemene en/of specifieke dialysetechnieken.

   Opdienen van soep IN.

   Bijwonen van patiëntenbespreking & teamoverleg.

↗ 10u45  Materiaal klaarmaken om patiënten af te sluiten na hun dialysebehandeling.

↗ 11u00  Hulp bieden bij het afsluiten van patiënten:

   Inbrengen van technische en patiëntparameters in het dialysedossier.

   Tamponeren van de AV-fistel of graft.

   Bloedlijnen afbreken, dialysetoestel desinfecteren en afwassen.

   Dialysetoestel klaarmaken voor de volgende dialysebehandeling (onder toezicht).

   Dialysebedden en zetels afwassen en opmaken.

↗ 12u30  Middagpauze

↗ 12u45  Triage (Patiënten identificatie, controle lichaamstemperatuur, handen wassen, bevragen  
   welbevinden, wegen.)  

   Installeren van patiënten in bed of zetel voor de dialysebehandeling.

↗ 13u00  Opnemen van patiënten parameters: bloeddruk, pols, temperatuur en ademhaling en  
   inbrengen in het dialysedossier in synops.

   Inbrengen van technische parameters in het dialysetoestel en het dialysedossier.

   Bepalen van de zorgvraag.

   Zorg aan de vasculaire toegangsweg: hulp bij aansluiten van de patiënt.

                          

↗ 13u30 -14u30    Hulp bieden tijdens het verdere verloop van de dialysebehandeling.

                             Klaarmaken en opdienen van tussendoortje.

   Opnemen van technische - , patiëntparameters en observaties en inbrengen in   
   dialysedossier.

                          Klaarmaken van medicatie (onder toezicht) bv. Heparine, antibiotica, ….

                          Uitvoeren van wondzorg & katheterzorg (onder toezicht).

                           Eventueel bijwonen van algemene en/of specifieke dialysetechnieken.

↗ 14u45  Invullen en bespreking feedback.  

↗ 15u00     Einde van de stagedag.
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7.3 Laatdienst

↗ 11u00  Hulp bieden bij het afsluiten van patiënten:
   Inbrengen van technische en patiëntparameters in het dialysedossier.
   Tamponeren van de AV-fistel of graft.
   Bloedlijnen afbreken, dialysetoestel desinfecteren en afwassen.
   Dialysetoestel klaarmaken voor de volgende dialysebehandeling (onder toezicht).
   Dialysebedden en zetels afwassen en opmaken.

↗ 11u45  Middagpauze

↗ 12u15  Hulp bieden bij het afsluiten van patiënten:
   Inbrengen van technische en patiëntparameters in het dialysedossier.
   Tamponeren van de AV fistel of graft.
   Bloedlijnen afbreken, dialysetoestel desinfecteren en afwassen.
   Dialysetoestel klaarmaken voor de volgende dialysebehandeling (onder toezicht).
   Dialysebedden en zetels afwassen en opmaken.

↗ 12u45  Triage (patiënten identificatie, controle lichaamstemperatuur, handen wassen, bevragen  
   welbevinden, wegen.) 
   Installeren van patiënten in bed of zetel voor de dialysebehandeling 

↗ 13u00  Installeren van patiënten in bed of zetel voor de dialysebehandeling.                         
   Opnemen van patiëntenparameters: bloeddruk, pols, temperatuur en ademhaling en  
   inbrengen in dialysedossier in Synops.
   Inbrengen van technische parameters in het  dialysetoestel en in het dialysedossier                       
   Bepalen van de zorgvraag.
                            Zorg aan de vasculaire toegangsweg: hulp bij aansluiten van patiënt.

↗ 13u30 -16u45 Hulp bieden tijdens het verdere verloop van de dialysebehandeling
   Klaarmaken en opdienen van tussendoortje (BBW)
   Opnemen van technische - , patiëntparameters en observaties en inbrengen in   
   dialysedossier.     
   Klaarmaken van medicatie (onder toezicht) bv. Heparine, antibiotica, ….
                        Uitvoeren van wondzorg & katheterzorg (onder toezicht)
                        Eventueel bijwonen van algemene en/of specifieke dialysetechnieken
                            Opdienen van tussendoortje IN
                        Bijwonen van patiëntenbespreking & teamoverleg

↗ 16u45 -17u00  Materiaal klaarmaken om patiënten af te sluiten na hun dialysebehandeling

↗ 17u00   Hulp bieden bij het afsluiten van patiënten:
   Inbrengen van technische en patiëntparameters in het dialysedossier
   Tamponeren van de AV-fistel of graft
   Bloedlijnen afbreken, dialysetoestel desinfecteren en afwassen
   Dialysetoestel klaarmaken voor de volgende dialysebehandeling (onder toezicht)
   Dialysebedden en zetels afwassen en opmaken
                          
↗ 18u30  Opruimen van de dialyseafdeling
   Administratie
   Nazorg aan dialyseapparatuur & waterbehandeling
 
↗ 19u15  Invullen en bespreking feedback 

↗ 19u30  Einde stagedag
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8 Meest voorkomende verpleegkundige verstrekkingen –   
 procedures

8.1 Basiszorgen

↗  Mobiliteit:

   »  Hulp bieden om mobiliteit te bevorderen en/of te behouden
   »   Installatie en toezicht bij het gebruik van de bed/zetelfiets
↗  Hygiëne:

 »   Toezicht en ondersteuning van lichaamsverzorging
 »   MRSA-screening
 »   Voetcontrole
↗  Fysische beveiliging

  »   Fixatiebeleid 
↗  Infectiepreventie
↗  Decubituspreventie
↗  Valpreventie
↗  Hulp bij uitscheiding

8.2 Behandelingen

8.2.1 Ademhalingsstelsel

↗ Aërosoltherapie en zuurstoftherapie
↗ Meten van ademhalingsfrequentie en zuurstofsaturatie
↗ Luchtwegenaspiratie
↗ Canulezorg/  canulewissel

8.2.2 Bloedsomloopstelsel

↗ Meten van bloeddruk, polsslag
↗ Aanleggen van monitoring bij patiënten en interpretatie hiervan
↗ Bloedafname via centrale katheter, AV fistel of graft
↗ Tamponeren van AV fistel/ graft
↗ Hulp bij plaatsen van centraal veneuze katheters
↗ Voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze perfusies en transfusies, eventueel   
 met technische hulpmiddelen
↗ Gebruik van en toezicht op toestellen voor extracorporele circulatie
↗ Verwijderen van perifere en centraal veneuze katheters
↗ Perifere bloedafname
↗ Plaatsen van perifere veneuze katheters
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8.2.3 Spijsverteringsstelsel

↗ Enterale vocht- en voedingstoediening
↗ Parenterale voeding
↗ Verzorgen van stoma’s en Pegsondes

8.2.4 Urogenitaal stelsel

↗ Verzorgen van suprapubische katheters
↗ Gebruik van de bladderscan
↗ Steriele afname voor kweek
↗ Geven van blaasspoelingen en blaasinstillaties
↗ Plaatsen van een blaassonde

8.2.5 Huid en zintuigen

↗ Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op:
 » Aseptische en antiseptische wondverzorging
 » Verzorging van stoma, wonden met wieken en drains
↗ Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal, cutane   
 wieken of drains en katheters

8.2.6 Medicamenteuze toedieningen

↗ Voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toegangswegen:

 » Oraal (inbegrepen inhalatie)
 » Subcutaan
 » Intramusculair
 » Intraveneus
 » Intraperitoneaal

8.2.7 Metabolisme

↗ Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op technieken van:

 » Hemodialyse
 » Hemodiafiltratie
 » SLEDD  (slow-dialyse)
 » Plasmaferese
 » Peritoneale dialyse (CAPD/ APD)
↗ In evenwicht houden van de vochtbalans:

 » Wegen van patiënt met sta- zitbalans, weegbed of tillift met weegunit
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8.3 Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose

↗ Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels
↗ Registratie van ECG en gebruik hartmonitoring
↗ Staalafname en collectie van secreties en excreties
↗ Bloedafname
 » Door veneuze of capillaire punctie, via AV fistel/ graft of extracorporeel circuit.
 » Via aanwezige centrale katheter.

8.4 Assistentie bij medische handelingen

↗ Assistentie bij het plaatsen van een tijdelijke dialysekatheter 
↗ Assistentie bij het verwijderen van een ondergetunnelde dialysekatheter
↗ Assistentie bij wisselen van dialysekatheter
↗ Assistentie bij plaatsen van een peritoneale dialysekatheter

8.5 Toevertrouwde  geneeskundige  handelingen

↗ Beoordeling van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels   
 (vitale parameters (BD, P, T°), ECG, fysische parameters).
↗ Kwalitatief en semi kwantitatief onderzoek van urine en vol bloed, lichaamsvochten en excreties door  
 middel van eenvoudige technieken waarvoor geen specifieke opleiding vereist is, in aanwezigheid van  
 de patiënt en onder controle van een erkend laboratorium voor klinische biologie (bv. Glucosemeting met  
 Accu-check®).

8.6 Specifiek voor een verpleegkundige

↗ Observatie van AVfistel
↗ Bedienen van dialysetoestel
↗ Patiënten aansluiten en afsluiten aan dialysetoestel via dialysekatheter of via AV fistel/graft
↗ Verzorging van dialysekatheter
↗ Verwijderen van tijdelijke dialysekatheter
↗ Assistentie bij het plaatsen van een peritoneale dialysekatheter
↗ Verzorging van de PD katheter
↗ Uitvoeren van testen en controles i.v.m. efficiënte werking van peritoneale dialyse (PET-test)
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8.7 Procedures

Er zijn heel wat verpleegkundige procedures uitgewerkt om de uniformiteit en kwaliteit van zorg te
garanderen. Je vindt deze terug op coMMpas onder de rubriek “Kwaliteitsdocumenten en WIKI”.

8.8 Informatiebronnen

↗ Brochures
 » Wat als de nieren niet meer werken?
 » Dialysekatheter: dagelijkse zorg.
 » Arterio-veneuze fistel: dagelijkse zorg.
↗ Klinisch pad predialyse
↗ Patiëntendossier  Synops
↗ Nefrobibliotheek.
 » Boeken, tijdschriften en eindwerken met betrekking tot nefrologie steeds, ter inzage,   
  aanwezig in het bureel van de nefrologen
↗ CoMMpas.
 » Directe link naar ORPADT (De Organisatie van het Paramedisch personeel der Dialyse-   
  en Transplantatiecentra) www.orpadt.be

9 Overlegstructuren

9.1 Verpleegkundig niveau

↗ Patiëntenoverdracht volgens SBAR bij de shiftwissel
↗ Patiëntenplanning
↗ Bijscholing intern en extern.
↗ Teamoverleg (min. 2x per jaar)
↗  Verplichte werkgroepen

 » Ziekenhuishygiëne  
 » Pijn
 » Diabetes
 » Mentoren  
 » VTO voor starters
↗ Individuele evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling
 » Starter: 3 – 6 en 12 maanden  
 » > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks

9.2 Met artsen

↗ Dagelijkse artsenronde
↗ Elektronisch patiëntendossier
↗ 6-maandelijks overleg hoofdverpleegkundige /medisch diensthoofd
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9.3 Multidisciplinair Overleg (met 3 of meer disciplines - MDO)

↗ Nefroloog
↗ Verpleegkundige
↗ Sociaal medewerker
↗ Diëtiste

10 Aandacht veiligheid en beperken risico’s

De richtlijnen, opgesteld door het verpleegkundig departement worden in deze opgevolgd.
Indien er zich een incident of bijna – incident heeft voorgedaan, moet er steeds een incident meldingsformulier 
worden ingevuld.

11 Student specifieke informatie

11.1 Mentoren

↗ Marleen Lievens
↗ Marleen Steeman

11.2 Verwachtingen ten aanzien van studenten?

11.2.1 Wat wij verwachten van een student

↗ Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen.
↗ Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme.
↗ Inzicht krijgen in de pathologie (tegen einde 1e stageweek) en de werking van onze afdeling.
↗ Observeren en rapporteren.
↗ Respect voor privacy en beroepsgeheim.
↗ Samenwerking met het team.
↗ Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling.
↗ Bied dagelijks zelf je feedbackformulier aan en noteer de naam van de verpleegkundige    
 waarmee je hebt samengewerkt. Noteer eveneens dat je feedback aangeboden hebt.
↗ Bij ziekte: steeds de afdeling verwittigen (tel.: 09/246 95 50 – 09/246 95 61)
↗ Het invullen van een studentenenquête via PC op het einde van de stage (vóór de eindevaluatie).
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11.2.2 Wat kan een student van ons verwachten

↗ Vriendelijke en behulpzame verpleegkundigen
↗ Ingevulde feedbackbladen
↗ Mogelijkheid tot gebruik van informatiebronnen in onderlinge afspraak met de hoofdverpleegkundige
↗ Bijwonen van onderzoeken, behandelingen en specifieke dialysetechnieken in onderlinge afspraak met   
 de hoofdverpleegkundige
↗ Tussentijdse feedback en een eindevaluatie
↗ Bijwonen van patiëntenoverdrachten en – besprekingen
↗ Bijwonen van relevante bijscholingen
↗ Bijwonen van relevante chirurgische ingrepen
↗ Goede multidisciplinaire samenwerking
↗ Kennismaking met hemodialyse bij acute nierinsufficiëntie
↗ Kennismaking met de CAD afdelingen op campus MCMM en/ of Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze

11.3 Mentorschap op de afdeling: de 5 krachtlijnen van het mentorschap

Binnen het verpleegkundig-paramedisch departement heeft de Werkgroep “Mentorschap Beleidslijnen” een visie 
over “mentorschap” uitgeschreven. 

Deze visie kan worden samengevat in 5 krachtlijnen. 

↗ De mentor is een aanspreekpunt, contactpersoon voor de student op de eenheid

↗ Iedere verpleegkundige wordt beschouwd te kunnen functioneren als begeleidende verpleegkundige voor  
 de student verpleegkunde

↗ De taak van de hoofdverpleegkundige in studentenbegeleiding wordt beperkt tot het uit werken van een  
 organisatorisch kader

↗ De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, de verpleegeenheid is     
 medeverantwoordelijk voor het creëren van een boeiende leeromgeving

↗ De stagebegeleider en het opleidingsinstituut participeren daadwerkelijk in het mentorschapproject.

De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op coMMpas.
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12 Bijkomende informatie

12.1 Visietekst  Nefrologie

De afdeling wenst, binnen een brede geografische regio, een multidisciplinaire aanpak van de nefrologische 
patiënt uit te bouwen. We streven continu naar een optimale samenwerking met de huisartsen en andere 
medewerkers binnen het ganse domein van de nefrologie. 

In het kader van het zorgtraject nefrologie omvat dit preventie nierlijden, diagnostiek, vroegtijdige pre-
dialysebegeleiding. Wij bieden de meest aangewezen individuele behandelingsmodaliteit aan onder 
multidisciplinaire begeleiding tijdens de nierfunctievervangende therapie. In de fase naar het levenseinde toe 
wordt de patiënt palliatief ondersteund.

12.2 Onthaalmoment, feedback en evaluatie

12.2.1 Onthaalmoment 
 
Vooraleer je op stage kan gaan, moet je een verplicht “Onthaalmoment voor stagiairs/studenten” volgen. Tijdens 
dit onthaalmoment worden een aantal praktische aspecten van jouw stage geregeld en word je rondgeleid in het 
ziekenhuis.
Dit onthaalmoment gaat door op donderdagavond van 19u tot 20u. In de vakantie vindt het onthaalmoment plaats 
van 9u tot 10u.

Vooraf inschrijven is verplicht via onderstaande link.
https://www.mariamiddelares.be/professionals/stagiairs-studenten/stages/voor-de-stage/onthaalmoment/
inschrijven-onthaalmoment

Tijdens dit moment maak je kennis met AZ Maria Middelares en kun je vragen stellen over de praktische kant van 
je stage.

LET WEL: Je kan pas op stage wanneer je de e-learning hebt doorlopen, administratief in orde bent, een 
onthaalmoment hebt gevolgd én in het bezit bent van een persoonlijke badge.

Elke maandagavond worden de inschrijvingen afgesloten voor het onthaalmoment van de lopende week. Schrijf je 
nadien in, dan kan je het onthaalmoment meevolgen maar zal je moeten terugkomen om je badge op te halen en 
kan je pas op dinsdag starten met je stage (i.p.v. op maandag).

12.2.2 Feedback en evaluatie

↗ Dagelijkse feedback door begeleidende verpleegkundige.
↗ Tussentijdse feedback op vooraf afgesproken tijdstip met hoofdverpleegkundige, adjunct-   
 hoofdverpleegkundige, mentor en stagebegeleider van de school.
↗ Eindevaluatie op vooraf afgesproken tijdstip met hoofdverpleegkundige, adjunct-hoofdverpleegkundige  
 mentor en stagebegeleider van de school.

https://www.mariamiddelares.be/professionals/stagiairs-studenten/stages/voor-de-stage/onthaalmoment/inschrijven-onthaalmoment
https://www.mariamiddelares.be/professionals/stagiairs-studenten/stages/voor-de-stage/onthaalmoment/inschrijven-onthaalmoment
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AZ Maria Middelares heeft deze infor matiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. 
Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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