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Dienstgebonden informatiebrochure  

Onthaal & Opname 

 
 

 

 

1 Voorwoord 

 

Beste student, 

 

Welkom op onze onthaal- en opnamedienst. Met deze brochure bieden we jou een handleiding 
over het reilen en zeilen op onze dienst.  

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 dienstverlening 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. 

 

 

Het onthaal- en opnameteam 

Tine Lootens, diensthoofd 
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2 Voorstelling van de afdeling 

 

De dienst onthaal en opname staat in voor het eerste contact welke patiënt en bezoeker hebben 
met het ziekenhuis, gaande van info verlenen over het in orde brengen van de nodige 
administratieve verrichtingen gekoppeld aan de opname.  
 

Hieronder een beknopte voorstelling van onze dienst: 

 

Naam van de afdeling:   Onthaal & opname 

Behorend tot domein:   Financieel en administratief departement 

Naam van het diensthoofd:  Tine Lootens 

Contactgegevens afdeling: +329 246 96 60 

Openingsuren:  Op weekdagen van 06u45 – 21u00,  
in het weekend en op feestdagen van 07u30 – 21u00 
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3 Afdelingsspecifieke gegevens 

3.1 Administratief team 

 

Studenten zullen bij ons hoofdzakelijk op onthaal centraal ingezet worden. Ter info geven we jou 
toch graag een overzicht mee van alle diensten die onder de onthaal- en opnamedienst vallen: 

 

 Diensthoofd: Tine Lootens    Tel. +329 246 96 55 

 Oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis  Tel. +329 246 95 22 

 Onthaal centraal      Tel. +329 246 96 60 

 Onthaal MCMMG      Tel. +329 246 11 20 

 Onthaal spoed      Tel. +329 246 98 00 

 Opnameplanning      Tel. +329 246 96 96 

 Telefooncentrale      Tel. +329 246 46 46 

 Vrijwilligers       Tel. +329 246 96 80 

 

 

3.2 Samenwerking met andere interne disciplines/disciplines 

 

Gezien wij als eerste aanspreekpunt voor zowel patiënt, bezoeker als ziekenhuismedewerker 
functioneren, komen wij met een breed spectrum van diensten in aanraking. Dit kan gaan van het 
regelen van tolken voor een welbepaalde dienst tot het aanmaken van contacten voor consultaties, 
afdrukken van etiketten enz. Een greep uit de vele disciplines binnen ons ziekenhuis: 

 

 Apotheek 

 Centrale Inning 

 Dialyse     

 Kinesitherapie   

 Labo      

 Operatiekwartier  

 Polikliniek    

 Radiologie    

 Sociale dienst 

 Spoed   

 … 
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4 Samenwerking met externen 

 

Ook hier geldt dezelfde redenering als bij het voorgaande punt en functioneren wij voor externen 
veelal als eerste aanspreekpunt, waardoor wij ook hier met een verscheidenheid aan ziekenhuizen, 
rustoorden, revalidatiecentra enz. in aanraking komen: 

 

 Huisartsen 

 Mutualiteiten     

 Revalidatiecentra      

 Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)  

 Verzekeringsmaatschappijen  

 Woon-en zorgcentra (WZC) 

 Ziekenhuizen 

 …        

 
 

5 Dagindeling op de onthaal- en opnamedienst 

 

Onze dienst werkt steeds in een ploegensysteem, dit als volgt: 

 

Op weekdagen werken wij volgende shifts: 
 

 Vroegdienst :   6u45 tot 15u15  

 Dagdienst:    07u30 tot 16u00 

 Dagdienst laat:   09u30 tot 18u00 

 Laatdienst:    11u30 tot 20u00 

 Extra laatdienst:   12u30 tot 21u00 

 

In het weekend en op feestdagen zijn deze shifts de volgende: 

 

 Vroegdienst :   7u30 tot 16u00  

 Weekend dagdienst:  09u00 tot 13u00 

 Laatdienst:    12u30 tot 21u00 
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5.1 Dagindeling  

 

Hieronder vind je een opsomming van de voornaamste taken op onthaal centraal terug.  
Deze taken hebben we opgesplitst in een dagelijkse taakverdeling, dit om de werking voor 
iedereen te vergemakkelijken. 

Een overzicht van de belangrijkste taken: 

 

 Infobalie 

 Inschrijvingen 

 Administratieve back-office taken (bv. controle opnamelijsten, verwerking buitenlandse 
verzekeringen, scannen enz.) 

 Beddenplanning 

 Opbellen patiënten 

 Postverwerking 

 Tolken 

 … 

 

 

6 Procedures 

 

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

 
 

7 Overlegstructuren 

 

Wij houden verscheidene keren per jaar teamoverleg en individuele functioneringsgesprekken.  
Zo krijgt iedereen enerzijds op regelmatige basis een update van de laatste ontwikkelingen en 
beslissingen, anderzijds geven deze momenten iedereen de mogelijkheid hierover vrij te 
discussiëren en te communiceren. 

 

 

8 Aandacht veiligheid en beperken risico’s 

 

Tijdens jouw opleiding zal je op verschillende vlakken ingelicht en opgeleid worden omtrent 
risicobeperking en aandachtspunten om de werkomgeving veilig te houden.  
Hieronder enkele voorbeelden: 

 

 Aanbrengen en controle van zorgbandjes 

 Brandveiligheid 

 Handhygiëne 

 … 
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9 Student specifieke informatie  

 

9.1 Mentoren 

 

Op onze dienst krijg je steeds een meter toegewezen die jou tijdens de stage met raad en daad zal 
bijstaan. Welke collega deze taak bij jou op zich zal nemen, hangt enerzijds af van jouw 
startdatum, anderzijds van het roulement en wie er de eerstkomende weken beschikbaar is om 
samen met jou het parcours af te leggen. 

 

9.2 Verwachtingen ten aanzien van studenten? 

 

9.2.1 Wat wij verwachten van een student 

 

 Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen. 

 Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme. 

 Inzicht krijgen in de werking van onze dienst (dit na een tweetal weken). 

 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 bediende waarmee je 
hebt samengewerkt. Noteer eveneens dat je feedback aangeboden hebt. 

  Bij ziekte: steeds het diensthoofd, Tine Lootens, verwittigen (tel.: 09 246 96 55) 

 

9.2.2 Wat kan een student van ons verwachten 

 

 Vriendelijke en behulpzame collega’s. 

 Ingevulde feedback. 

 Bijkomende uitleg omtrent procedures, praktische werkmethoden enz. 

 Na de theoretische uitleg samen met jouw meter een praktijkgerichte opleiding, zodat je zelf 
(uiteraard met begeleiding) aan de slag kan. 

 Goede multidisciplinaire samenwerking. 

 Informatiebrochures. 
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10 Bijkomende informatie 

 

Tot slot willen we jou, namens de gehele dienst, heel veel succes toewensen. Aarzel zeker niet om 
vragen te stellen, zowel aan jouw mentor als aan de rest van het team. Ook staan wij omgekeerd 
steeds open voor verbeteringen dankzij jouw frisse kijk. We zijn er immers om elkaar te helpen! 

 

 


