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Welkom op radiologie.

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 Radiologie
Hoofdverpleegkundige: Lieven Van Assche

Beste student
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2 Voorstelling van de afdeling

Naam van de afdeling (uitgedrukt in letter/cijfercombinatie): C004

Behorend tot zorgdomein: Klinische diagnostiek en behandeling
 
Naam van de hoofdverpleegkundige: Lieven Van Assche

Contactgegevens hoofdverpleegkundige: 09/246.97.05

Contactgegevens afdeling: 09/246.97.90

Contactgegevens secretariaat te bereiken tussen 7u30 en 18u – 09/246.97.00

3 Patiëntenpopulatie

3.1 Algemeen

↗ Ambulante patiënten 

↗ Gehospitaliseerde patiënten  

↗ Volwassenen

↗ Kinderen 

3.2 Risicovolle patiënten of diensten

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

 



76

5.2 Verpleegkundig team

↗ Personeelsbestaffing: conform wettelijk  
 kader (zie ook begrotingscontrole en   
 dienstrooster)

↗ Scholingsgraad: 
 » Verpleegkunde BA

 » Verpleegkunde HBVO

 » Technoloog Medische Beeldvorming

↗ Bijkomende competenties: 
 » Radioprotectie 
 
 
5.3 Zorgondersteuning

In aanvulling op het verpleegkundig team werken 
wij met een aantal centraal aangestuurde 
ondersteunende diensten.

Het team CPV staat in voor het vervoer van patiënten 
naar radiologie, revalidatie, OK en polikliniek, …  Het 
vervoer tussen verpleegafdelingen gebeurt door de 
verpleegkundigen van de ontvangende afdeling.

4 Dienstgebonden boordtabellen

Elke verpleegafdeling beschikt over een dienstgeboden boordtabel waarin men gegevens met betrekking tot 
opname, bezettingsgraad,… voor die afdeling kan terugvinden.
Per kwartaal worden deze gegevens geüpdatet door de dienst Beleidsinformatie. De boordtabellen zijn terug te 
vinden op het intranet van het ziekenhuis. 

5 Afdelingsspecifieke gegevens

5.4 Samenwerking met andere interne 

↗ Spoed  

↗ Operatiekwartier/ Recovery 

↗ Verpleegafdelingen

↗ Labo 

↗ Polikliniek   

↗ Dialyse  

↗ Intensieve Zorgen 

↗ Dienst Patiëntenbegeleiding 

 » Oncocoaches 

5.1 Medisch team

5.1.2 Medisch diensthoofd
↗   Dr. C. Schoofs - Hoofdradioloog 

5.1.2 Medische Staf
↗  Dr. J. Vercruyssen – Radioloog   ↗ Dr. Y. De Breuck – Radioloog

↗ Dr. A. Lampaert – Radiologe   ↗ Dr. R. Beckers – Radioloog

↗ Dr. H. Lauwers – Radioloog   ↗ Dr. L. De Cocker - Radioloog

↗ Dr. S. Palmers - Radioloog   ↗ Dr. T. Matton – Radioloog

↗ Dr. E. Heyndrickx - Radioloog   ↗ Dr. K. Carels – Interventioneel Radioloog
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7 Samenwerking met externen
   

↗ Ziekenhuizen 

↗ Specialisten     

↗ Huisartsen

↗ Tandartsen

   

 

6 Pathologie, behandelingen en onderzoeken

Radiologie is een dienst waar opgenomen patiënten, ambulante patiënten 
en traumatologische patiënten terechtkomen voor een diagnose en / of een 
therapeutische behandeling of ter controle na een chirurgische ingreep 
(bijvoorbeeld prostaatoperatie, vaatoperatie, gastro-intestinale ingreep, 
neurochirurgie), na cardiale problemen (bijvoorbeeld infarct, angor, 
decompensatie, longoedeem) en na polytrauma’s.  
 
Men moet rekening houden dat elke doelgroep (kinderen, oncologische 
patiënten,…)  een specifieke aanpak vereist en dat enige creativiteit soms 
noodzakelijk is om tot goede beeldvorming te komen
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8 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid

8.1 Zorgzones

 
De afdeling wordt opgedeeld in verschillende zones, bepaald door de toestellen die er gehanteerd worden

8.1.1 Conventionele radiologie: 
↗ Toestellen: 6 digitale röntgentoestellen waarvan vier vast in een röntgenzaal en twee mobiele   
 röntgentoestellen

↗ Onderzoeken: skeletopnames, thoraxopnames, contrastonderzoeken van spijsvertering en urinewegen,  
 intra-articulaire behandelingen, …

8.1.2 Echografie + mammografie:
↗ 3 echozalen en 1 mammografie toestel

↗ Onderzoeken: echografie van organen, bloedvaten en gewrichten. Puncties en biopsies onder   
 echogeleiding. Mammografie. Harpoenplaatsing.

 

8.1.3 CT-scan
↗ Toestellen: 

 » Dual Energy CT, 

 » 128 slice CT, 

 » Conebeam CT en 

 » 2 toestellen 6 slice SPECT – CT (bevindt zich op de dienst Nucleaire geneeskunde)

↗ Onderzoeken: CT scans al dan niet met contrast. Verkrijgen van 3D beelden. Puncties onder CT   
 begeleiding

↗ Bestaat uit een voorbereidingsruimte, twee scanruimtes, bedienings – en verwerkingszone.

8.1.4 MRI
↗ Toestel: 3T MRI scanner

↗ Onderzoeken: vooral neurologisch en osteo – articulair en bloedvaten, maar ook van abdomen en hart.

↗ Bestaat uit een voorbereidingsruimte, een scanruimte, bedieningszone, en een protocoleerruimte

↗ Veiligheid is ZEER belangrijk. Lees aandachtig de procedure “MR Veiligheid”. Deze is beschikbaar op  
 dienst.
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8.3 Shiften

We werken volgens vijf shiften:

↗ Vroegdienst : 6u30 tot 15u

↗ Dagdienst : 08u tot 17u

↗ DN: 09u tot 18u 

↗ Laatdienst: 13u tot 21u30

↗ Nachtdienst: 21u30 tot 6u30

8.3 Dagindeling

De dienst Radiologie is 24u op 24 open
↗  Om 6u30 u begint men op MRI en worden de foto’s aan bed genomen op de kritieke afdelingen

↗ Vanaf 8 u gaan alle zalen open voor afspraken van ambulante patiënten met daar tussen patiënten van de  
 spoedopname en gehospitaliseerde patiënten.

↗ Om 13u gaan we in middagpauze. Alle zalen worden voor dringende gevallen bemand door de laatdienst  
 die zijn shift net start. Behalve MRI daar wordt doorlopend gescand.

↗ Om 14u gaan de zalen terug open voor afspraken van ambulante patiënten met daar tussen patiënten  
 van de spoedopname en gehospitaliseerde patiënten.

↗ Vanaf 18u zijn er normaal gezien geen afspraken meer voorzien. Er worden enkel nog foto’s genomen  
 van spoedopname en gehospitaliseerde patiënten. Behalve voor MRI, daar lopen de afspraken door tot  
 21u30

↗ Om 21:30u start de nachtdienst. 

9 Meest voorkomende verpleegkundige verstrekkingen –   
 procedures

Er zijn heel wat verpleegkundige procedures uitgewerkt om de uniformiteit en kwaliteit van zorg te  
garanderen. Je vindt deze terug op de intranetsite van ons ziekenhuis.

↗ Contrastanamnese, navraag naar allergieën of andere contra – indicaties voor het toedienen van IV  
 contraststof.

↗ Plaatsen van een perifeer infuus. Controleren van de doorgankelijkheid van reeds geplaatste infusen. 
↗  Eenmalige sondage voor contrasttoediening bij cystografie.

↗ Toedienen van contrastlavementen.

↗ Observatie van de patiënt tijdens en na de toediening van contraststof.

↗ Radioloog assisteren bij steriele handelingen (vb. infiltratie, plaatsen drain, puncties, …)
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10 Overlegstructuren

10.1 Verpleegkundig niveau

↗ Patiëntenoverdracht: dagelijks, bij aanvang van iedere shift

↗ Teamvergaderingen: 2x per jaar 

↗  Verplichte werkgroepen

 » Ziekenhuishygiëne  

 » Pijn

 » Diabetes

 » Mentoren  

 » VTO voor starters

↗ Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling

 » Starter: 3 – 6 en 12 maanden  

 » > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks

11 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.

Op intranet zijn er informatiebrochures over stralingsveiligheid en MR veiligheid te vinden. Deze moet je 
doornemen alvorens op de dienst te starten 

12 Student specifieke informatie

12.1 Mentoren

↗ Bruno Oppeel   ↗ Sarah Murat   ↗ Maartje Smets

12.2 Verwachtingen ten aanzien van studenten?

12.2.1 Wat wij verwachten van een student
↗ Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme.

↗ Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen.

↗ Stagedoelstellingen eerste stagedag bespreekbaar maken met de mentor

↗ Inzicht krijgen in de werking van onze afdeling. 

↗ Inzicht krijgen in de voorbereiding, uitvoering en nazorg van de verschillende onderzoeken

↗ Observeren en rapporteren.

↗ Respect voor privacy en beroepsgeheim.

↗ Samenwerking met het team.

↗ Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling.

↗ Bij ziekte: steeds de afdeling verwittigen (tel.: 09 246 97 90).

↗ Het invullen van een studentenenquête via PC op het einde van de stage (vóór de eindevaluatie).

↗ Attest medisch onderzoek.
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↗ Patiëntgerichtheid.

↗ Werken aan patiëntencommunicatie en patiëntenvoorlichting mbt de verschillende onderzoeken.

↗ Aandacht hebben voor stralingshygiëne en –veiligheid en de richtlijnen hieromtrent navolgen.

↗ Aandacht hebben voor MR veiligheid en strikt de richtlijnen hieromtrent navolgen.

↗ Actief werken aan eigen leerproces.

↗ Eigen beperkingen kunnen aangeven.

12.2.2 Specifieke verwachtingen: Bachelor in de medische beeldvorming
↗ De verschillende onderzoeken van de stagegebonden modaliteiten zelfstandig leren uitvoeren en dit  
 zowel op het vlak van voorbereiding, uitvoering en nazorg. Je werkt steeds onder toezicht van een   
 verpleegkundige/TMB.

↗ Blijven aandacht schenken aan de reeds geziene/gekende onderzoeken.

↗ Het uitgevoerde onderzoek beoordelen en evalueren samen met medisch beeldvormer/verpleegkundige.

↗ Leren uitvoeren van de toevertrouwde handelingen per stagegebonden modaliteit.

12.2.3 Specifieke verwachtingen: Bachelor in de verpleegkunde
↗ Enkel instaan voor de voorbereiding en de nazorg van de patiënten tijdens de verschillende onderzoeken.  
 Patiënten observeren en begeleiden is een must, zowel voor, tijdens en na het onderzoek.

↗ Leren en werken aan specifieke toevertrouwde handelingen, steeds onder het toezicht van een   
 verpleegkundige/TMB.

↗ Je mag geen gebruik maken van straling. Dit is wettelijk niet toegestaan.

12.2.4 Wat kan een student van ons verwachten? 
↗ Ter kennismaking een rondleiding op de dienst radiologie met aandacht voor de mogelijke risico’s.

↗ Mogelijkheid tot inzage van literatuur (bijvoorbeeld het intranet en internet raadplegen) in onderlinge  
 afspraak met de (hoofd) verpleegkundige.

↗ Bijkomende uitleg omtrent pathologie, behandeling, …

↗ Mogelijkheid tot inoefenen en bijschaven van aangeleerde technieken.

↗ Goede multidisciplinaire samenwerking.

↗ Informatiebrochures.

↗ Vriendelijke, behulpzame en studentgerichte verpleegkundigen/medisch beeldvormers

↗ Optimale begeleiding en ondersteuning.

↗ Bijwonen van specifieke onderzoeken in onderlinge afspraak met de hoofdverpleegkundige.

↗ Tussentijdse feedback en een eindevaluatie.
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12.3 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 intranet.

Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent I 09 246 46 46 I www.mariamiddelares.be I info@azmmsj.be

AZ Maria Middelares heeft deze infor matiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. 
Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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