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Informatiebrochure student Logistiek 

Assistent- Zorgondersteuning 

 
 

 

 

1. Voorwoord 

 

Beste student,  

 

Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. 

Het is een handleiding over het reilen en zeilen op de dienst, over het takenpakket van 
zorgondersteuning en wat je van de begeleiding mag verwachten.  

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. 

 

 

Team Zorgondersteuning  

Verpleegkundig team  
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2. Voorstelling van de afdelingen  

 

Op volgende verpleegafdelingen worden er  

stageplaatsen voorzien voor studenten  

Logistiek Assistent/Zorgondersteuning. 

 
 Afdeling D203 Oncologie en Nefrologie 

o Hoofdverpleegkundige: Melissa Sucaet  

  Telefoon: 09/246 23 10 

o Meter Zorgondersteuning: Nathalie Nicasie en Carine Vandenbossche 

 Telefoon: 09/246 23 05 

 
 Afdeling D303 Neuro-, rug-, hoofd- en halschirurgie – oftalmologie 

o Hoofdverpleegkundige: Dominique De Wulf 

 Telefoon: 09/426 33 10  

o Meter Zorgondersteuning: Ann-Mieke Raes 

 Telefoon: 09/246 33 05 

 
 Afdeling D401 Abdominale heelkunde 

o Hoofdverpleegkundige: Hilde Vermeulen 

 Telefoon: 09/246 41 10  

o Meter Zorgondersteuning:  

 Telefoon: 09/246 41 05 

 
 Afdeling D402 Cardiochirugie, thoracovasculaire chirurgie, plastische chirurgie 

o Hoofdverpleegkundige: Filip Van Der Plaetsen 

 Telefoon: 09/246 42 10 

o Meter Zorgondersteuning: Sabine Vandenbossche 

 Telefoon: 09/246 42 05 

 
 Afdeling D403 Cardiologie 

o Hoofdverpleegkundige: Tonny Van Hecke 

 Telefoon: 09/426 43 10  

o Meter Zorgondersteuning: Hilde Braeckman 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-cinema-voorstelling-wit-dm8726.jpg&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-cinema-voorstelling-wit-i8726.html&docid=WLkQIWq_9i7VCM&tbnid=khjIupJLLcLkKM:&w=750&h=531&safe=active&bih=580&biw=1231&ved=0ahUKEwj7lI2c8KnOAhUnB8AKHZuHAGIQMwhKKCcwJw&iact=mrc&uact=8


 
4 

 

 Telefoon: 09/246 43 05 

 
 Afdeling D501 Orthopedie 

o Hoofdverpleegkundige: Heike Picavet 

 Telefoon: 09/246 51 10  

o Meter Zorgondersteuning: Suzan Sezer 

 Telefoon: 09/246 51 05 

 
 Afdeling D502 SP-revalidatie 

o Hoofdverpleegkundige: Ilse Allaert 

 Telefoon: 09/246 52 10 

o Meter Zorgondersteuning: Kristine De Bruycker  

 Telefoon: 09/246 52 05 

 
 Afdeling D601-D602-D603 Geriatrie 

o Hoofdverpleegkundige D601: Anuschka Van Meirhaeghe  

 Telefoon : 09/246 61 10  

o Hoofdverpleegkundige D602: Tommy D’Haeyer 

 Telefoon: 09/246 62 10  

o Hoofdverpleegkundige D603: Katelijn Van De Velde  

 Telefoon: 09/246 63 10  

o Meter Zorgondersteuning overkoepelend D601 –D602 –D603  

 Telefoon: 09/246 61 05  

 Telefoon: 09/246 62 05  

 Telefoon: 09/246 63 05  

 

Als eerste kennismaking met het ziekenhuis wordt een introductie-avond georganiseerd. 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.linqpin.nl/wp-content/uploads/2011/12/coacht.jpg&imgrefurl=http://www.linqpin.nl/?page_id%3D683&docid=2PEusy-tvhNm_M&tbnid=hDDDXx2CBkddqM:&w=600&h=400&safe=active&bih=580&biw=1231&ved=0ahUKEwj98Mvg8anOAhUEKcAKHREyBVw4ZBAzCB4oHDAc&iact=mrc&uact=8
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https://www.mariamiddelares.be/nl/professionals/stagiairs-studenten/stages/voor-de-
stage/onthaalmoment  

 

3. Takenpakket medewerker Logistiek Assistent/zorgondersteuning 

Het takenpakket van een medewerker Logistiek Assistent/zorgondersteuning verloopt op de 

verschillende verpleegafdelingen grotendeels gelijk. De taken gebeuren aan de hand van een 

dienstgebonden checklist. We geven alvast een kort overzicht van de dagindeling van de 

medewerker zorgondersteuning. 

3.1 Dagindeling  
 

 7u-9u Ontbijt bedeling met behulp van de BBW (Brood Buffet Wagen)  

 9u-11u30 Logistieke taken (9u-11u30) 

o Ledigen linnenzakken 

o  Opruimen utility 

o  Aanvullen verzorgingskarren 

o Aanvullen berging  

 11u30-13u Middagmaal bedeling + koffieronde (11u30-13u) 

 13u-13u30 Middagpauze 

 13u30-17u Logistiek taken + op de afdeling Geriatrie: koffierond rond 14u30 

 17u-19u30 Avondmaal bedeling met behulp van de BBW (Brood Buffet Wagen).  

o Op de afdeling Geriatrie wordt er opgediend vanaf 17u45 

 

4. Samenwerken met andere disciplines 

Met volgende beroepsgroepen kom je in contact, en verwachten we van jou een correcte, 

professionele omgang: 

 Artsen  

 Verpleegkundigen 

 Kinesitherapeuten   

 Logopedisten  

 Ergotherapeuten   

 Diëtisten 

 Radiologen     

 Personeelsleden op het Operatiekwartier  

 Laboranten  

 Personeelsleden op de Polikliniek    

https://www.mariamiddelares.be/nl/professionals/stagiairs-studenten/stages/voor-de-stage/onthaalmoment
https://www.mariamiddelares.be/nl/professionals/stagiairs-studenten/stages/voor-de-stage/onthaalmoment
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 Personeelsleden op de Dialyse   

 Dienst Patiënten begeleiding  

o Palliatief Support Team   

o Medewerkers van de Sociale dienst 

o Medewerkers van de Pastorale dienst 

o Onco Coaches; medewerkers op de dienst Oncologie  

o Psychologen 

 

Het verpleegkundig team werkt samen met een aantal centraal aangestuurde ondersteunende 

diensten, nl. een team zorgondersteuning Broodbuffetwagen (BBW) en een team 

zorgondersteuning “centraal patiëntenvervoer” (CPV). Het team CPV “Centraal patiëntenvervoer” 

staat in voor het vervoer van patiënten naar behandel- en onderzoekslokalen. Dit verloopt 

geautomatiseerd met behulp van het I-Transportsysteem.  

 

5. Student specifieke informatie 

5.1 Wat wij verwachten van een student 
 

 Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen. 

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

 Inzicht krijgen in het takenpakket zorgondersteuning en de werking van de 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 collega 

zorgondersteuning waarmee je hebt samengewerkt.  

 Bij ziekte steeds de afdeling verwittigen vóór aanvang van de shift. 

 

5.2 Wat kan een student van ons verwachten 
 
 
 Vriendelijke en behulpzame collega’s zorgondersteuning. 

 Ingevulde feedback. 
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 Mogelijkheid tot inzage van literatuur (bijvoorbeeld het intranet en internet raadplegen) in 

onderlinge afspraak met de collega zorgondersteuning. 

 Bijkomende uitleg omtrent taken, producten, onderzoeken, … 

 Goede multidisciplinaire samenwerking. 

 Informatiebrochures. 

 

5.3 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 collega zorgondersteuning wordt beschouwd te kunnen functioneren als begeleidende 

mentor voor de student zorgondersteuning. 

 De taak van de hoofdverpleegkundige in studentenbegeleiding wordt beperkt tot het uitwerken 

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 mentorschap 

project. 

 

De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op intranet. 


