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Welkom 

Beste stagiair,  

Is het AZ Jan Portaels voor jou moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer?  

Wil jij desondanks toch graag in ons ziekenhuis stage lopen? 

Wij bieden jou graag slaapgelegenheid aan. 

Reservatie 

Je reserveert je kamer minstens 1 week op voorhand via email:  student@azjanportaels.be  

Hier kan je tevens terecht met alle vragen in verband met je stage. 

Vanaf de avond voordien, kan je de sleutel en badge ophalen van de door jou gereserveerde kamer aan 

het onthaal Gendarmeriestraat. Dit dient te gebeuren vóór 20u45.  

De sleutel met nummer 30 geeft jou toegang tot 4K (hoofdtoegangsdeur, vluchtdeur achteraan in de 

gang). De badge verleent je toegang via de deur op de doktersparking en de deur in de Vlaanderenstraat 

(blok F). Je kan er tevens volgende deuren mee openen: 1F richting personeelsrefter, dienstgang 1 E, 1 

D, 1 C. 

De kamers 
De kamers liggen op campus Vaartstraat, blok K, 4de verdieping. 

 

Je beschikt over een 1-persoonskamer met badkamer ( toilet + lavabo). 
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Douches: Vind je op de gang lokaal 4K19. De douches worden op termijn opgeknapt. Indien je 

ondertussen hinder ondervindt, mag je ons steeds contacteren (zie contactgegevens). 

Linnen:  Je brengt  je eigen linnen mee van thuis ( lakens, donsdeken of slaapzak, handdoeken). 

Wifi :  Via ‘AZJP-Publiek’ verkrijg je toegang tot het gratis Wifi- netwerk van het ziekenhuis. 

Reinigen:  Op het einde van je stage, laat je de kamer netjes achter voor de volgende student. 

Poetsgerief vind je in het poetslokaaltje halverwege de gang, lokaal 4K05.  Deponeer het vuilzakje van je 

kamer hier in de grote vuilcontainer. Hier vind je ook reserve toiletpapier. Vergeet ook in de keuken 

jouw kastje en jouw vakje in de koelkast niet leeg/schoon te maken. 

Maaltijden 

Op 4 K is een keuken beschikbaar. Deze keuken is gemeenschappelijk en wordt overdag gedeeld met 

onder andere Groep Intro. Stagiairs hebben hun eigen, gedeelde koelkast (iedereen heeft zijn eigen 

schapje = nummer van de kamer) en eveneens een kastje. De microgolfoven, waterkoker en het eetgerei 

worden gedeeld gebruikt. Wij willen vragen om na het gebruik van de keuken, alles steeds netjes en 

afgewassen achter te laten. 

Verdere algemene informatie vind je terug in onze ‘onthaalbrochure stagiairs’. 

 

Nog enkele praktische zaken 

 ‘s Nachts komt de nachtwaker regelmatig langs voor een controleronde, meestal rond 21u30, 

01u00 en 04u00. 

 Iedere kamer beschikt over een vaste telefoon. Deze is enkel voor intern gebruik, buitenlijnen 

zijn niet mogelijk.  Buitenlijnen toekrijgen kan echter wel.  

Wens je een buitenlijn te ontvangen? Zie hieronder de opsomming van de nummers volgens het 

kamernummer: 

Kamer 1 (1464) – 02/254 67 99 

Kamer 2 (1463) – 02/254 67 98 

Kamer 3 (1462) – 02/254 67 97 

Kamer 4 (1461) – 02/254 67 96 

Kamer 5 (1460) – 02/254 67 95 

Kamer 6 (1459) – 02/254 67 94 

Kamer 7 (1458) – 02/254 67 93 

 



 

 

Nuttige telefoonnummers: 

Noodnummer: 1234  

Agressienummer: 147 

Algemeen onthaal AZJP: 4100 

Nachtwaker: 5135  

(aanwezig op weekdagen van 17u00 tot 07u00 + WE, zon- en feestdagen van 14u00 tot 07u00)  

 

Contactgegevens 

Interne stagebegeleider:  02/257.55.58 

     student@azjanportaels.be 

 

 

Tot slot 

We hopen dat je met het lezen van deze brochure voldoende geïnformeerd bent. 

Heb je toch nog vragen, aarzel zeker niet om ons telefonisch te contacteren! 

Iedereen van het AZ Jan Portaels wenst je van harte een aangenaam verblijf toe 

en uiteraard een leerzame, prettige stageperiode! 
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