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Welkom 

Beste stagiair,  

Hartelijk welkom op de afdeling radiologie. 

We willen jou graag begeleiden tijdens je stage, en er samen met jou een 

kwaliteitsvolle, leerrijke stage van maken.  

Deze brochure zal je meer informatie aanreiken over onze afdelingsspecifieke 

werking. Je kan meer bepaald lezen wie we zijn, wat we doen en op welke manier 

we trachten jouw stage mee vorm te geven en je zo goed als mogelijk te 

begeleiden. Algemene informatie vind je terug in onze ‘onthaalbrochure stagiairs’. 

Naast deze brochure maken de collega’s je graag bijkomend mondeling wegwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie binnen het ziekenhuis 

De afdeling radiologie is gelegen op het gelijkvloers van het ziekenhuis blok C0, 
ingang Gendarmeriestraat 2e gang links. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plattegrond dienst radiologie 

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
Voorstelling van de afdeling 
 
Plaats binnen de organisatie 
 
De afdeling radiologie AZJP-MC Elewijt maakt samen met de afdeling nucleaire 
geneeskunde deel uit van de cluster van de medisch technische diensten. 
 
De dagelijkse leiding van de afdeling radiologie wordt waargenomen door het 
medisch diensthoofd samen met de hoofdverpleegkundige, die wordt bijgestaan 
door 4 clusterverantwoordelijken: RX,  CT,  NMR en Secretariaat. De 
clusterverantwoordelijken zijn de mentoren voor de studenten. 
 
Specialismen 
 
 

Deelgebieden radiologie 
 

• Conventionele radiologie  

• Digestieve en urinaire radiologie  

• Botdensitometrie BDM en Body Composition Analysis BCA  

• Mammografie en screeningsmammografie  

• Echografie en duplexechografie  

• CT-scan  

• Magnetische resonantie (NMR) 
 
Elk van deze technieken levert een eigen bijdrage tot de beeldvorming en 
daardoor zijn vaak meerdere technieken complementair bij het onderzoek van 
één orgaan. In vele gevallen wordt gebruik gemaakt van vloeistoffen die weefsels 
beter van elkaar onderscheiden, zogenaamde contraststoffen. Op de dienst 
radiologie onderzoekt men zowel ambulante patiënten als patiënten die in het 
ziekenhuis verblijven. 
 
Het Algemeen ziekenhuis Jan Portaels beschikt over een medisch centrum in 
Elewijt waar ook conventionele, mammografie en echografie onderzoeken 
uitgevoerd worden. 

 



   
 
 

     
  
 

           
 
 
 
 



 
 

Afdelingsopdrachten 
 

De werkorganisatie van de afdeling radiologie is afhankelijk van het werkregime. 
De verpleegkundigen/medische beeldvormers werken volgens een bepaald 
roulementsysteem met vroege, dag en avonddienst. De wachtdienst verzekert de 
wacht op de dienst radiologie. De eindverantwoordelijkheid over de werkregeling 
ligt in handen van de hoofdverpleegkundige. 
 
Taakomschrijving 
 

Verpleegtechnisch 
Ieder teamlid wordt geacht na het doorlopen van het stappenplan zelfstandig de 
verpleegtechnische handelingen te kunnen uitvoeren. 
 

Begeleidingsaspecten 

• informatie geven 

• psycho-sociale begeleiding: luisteren, begeleiden en zo nodig andere 
professionele hulp inroepen 

 

Observatie en rapportage 

• somatische en niet-somatische observaties indien nodig doorgeven aan de 
afdeling. 

• mondelinge en schriftelijke rapportage toegespitst op de observaties 
 

Administratief 

• aanvragen voor onderzoeken in orde brengen. 

• facturatie 

• afsprakenbeheer 

• medicatiebeheer 
 
Specifieke verpleegkundige interventies 

 

• zich  informeren naar de aard van de geplande onderzoeken 

• de onderzoeksruimte voorzien van de nodige materialen voor de 
desbetreffende onderzoeken 

• technische voorbereiding onderzoeksruimte: 



- contraststoffen voorbereiden 
- steriele materialen voorbereiden 
- onderzoekstafel voorbereiden, rekening houdend met de toestand van 

de patiënt. 
- controle apparatuur en deze in gereedheid brengen 
- … 

• voorbereiding patiënt in de onderzoeksruimte: 
- gerust stellen, uitleg geven 
- controle of voorbereiding op het onderzoek werd uitgevoerd 
- patiënt instructies geven en eventueel helpen met uitkleden, 

verwijderen van juwelen, prothesen, … 
- installeren van de patiënt op de onderzoekstafel, eventueel fixeren 
- eventueel punctieplaats voorbereiden 
- anamnese contrastallergie 

• tijdens het onderzoek: 
- beeldvormingsapparatuur bedienen en opnames maken 
- instructies geven aan de patiënt, hierbij de patiënt psycho-somatisch 

benaderen 
- eventueel assisterende taak bij steriele medische interventies 
- toedienen van contraststoffen 
- observatie van de patiënt op eventuele contrastallergie 
- cassettes ontwikkelen, beelden maken, foto’s doorsturen naar de PACS 

 

• nazorg patiënt: 
- infuus verwijderen 
- drukverband aanleggen 
- verdere observaties patiënt op laattijdige reacties op contrast 
- patiënt nodige informatie geven in verband met nuchter blijven, in bed 

blijven 

 
Procedures & protocollen 
 

Meest voorkomende medisch-verpleegkundige technieken 
 

- voorbereiden en assistentie plaatsen perifeer infuus 
- perifeer infuus voorbereiden en zelf plaatsen 
- verblijfsonde plaatsen 



- punctieplaats voorbereiden voor steriele medische interventies 
- assisterende taak bij steriele interventie 
- contraststof aan patiënt toedienen 
- verpleeganamnese met betrekking tot het toedienen van contrast 
- zuurstoftherapie 
- toedienen medicatie 
- herpositioneren ph-metriesonde 
- verband aanbrengen  
- patiënt correct installeren op onderzoekstafel 

 

Aandachtspunten 
 

- studenten werken altijd onder toezicht van een verpleegkundige/medisch 
beeldvormer/radioloog en blijven in de zaal waarvoor hij/zij is aangeduid 

- bij het binnenzetten van de patiënt in de kleedkamer, controleer naar de 
juiste patiënt 

- help bejaarde patiënten of hulpbehoevende patiënten met omkleden 
- laat een patiënt nooit alleen in de zaal 
- patiënt continu goed observeren om overgevoeligheidsreacties vroegtijdig 

op te sporen 
- indien er zich ernstige reacties voordoen: 

▪ bewustzijnsverlies 
▪ ademhalingsstoornis 
▪ patiënt gaat in shock druk je op de rea-knop:  

    - beddenwacht 
    - CT onderzoeksruimte 
    - CT bediening 
    - NMR bedieningsruimte 

- vooraleer je een patiënt laat wateren vraag je na of de patiënt een gevulde 
blaas moet hebben voor het onderzoek 

- geen onderonsjes op de gang  
- NMR: volg de veiligheidsvoorschriften op (aanwezig op de toegangsdeuren 

naar NMR) 
- iedere medewerker is verplicht een dosimeter te dragen 
- iedere medewerker is verplicht zijn persoonlijke identificatiebadge te 

dragen 
- pas de richtlijnen van ziekenhuishygiëne strikt toe 
- indien je twijfelt aan een opdracht, vraag om uitleg, neem geen enkel risico 



- bescherm jezelf tegen X-stralen door: 
▪ dragen van een loden schort, loden handschoenen, loden bril, 

schildklierbeschermer, … 
▪ blijf steeds achter het loden scherm staan tijdens scopie 
▪ bewaar zo groot mogelijk afstand van de röntgenbron 
▪ eventuele zwangerschap melden 
▪ weet langs welke deur je de zaal binnen gaat 
▪ de deuren van de onderzoeks zalen zijn steeds gesloten 

- eerbiedig het beroepsgeheim 
 

 
 

 
 
Wat kan je leren?  

Projectieradiologie: in het bijzonder de osteo-articulaire onderzoeken. 
Inoefenen van zorggerichte handelingen, waarbij de patiënt centraal staat. 
Toepassen van het ALARA principe bij alle onderzoeken. 
 

Contrastonderzoeken: Gastro-intestinale onderzoeken, urologie,       

     arthrografie, etc … 

Daarbij heeft de student kennis van zorghandelingen noodzakelijk voor het 

uitvoeren van deze onderzoeken (plaatsen van rectale sonde) en van principes 

van steriliteit (blaassondages, infuustherapie, …). Na een inloopperiode moet 

de student in staat zijn patiënten in te lichten over voorbereiding, verloop en 

nazorg van het onderzoek. 

 

Iedere verpleegkundige radiologie of technoloog medische 

beeldvorming dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen 

inzake stralingsbescherming en dosimetrie. 



Mammografie: Inoefenen van de techniek om een zo goed mogelijk 
mammografie opname te maken, dit in de verschillende incidenties. 
Aandacht aan het geven van de nodige informatie aan de patiënt. Uitvoeren 
van de bijhorende administratieve taken. 

  
CT onderzoeken: alle zorghandelingen noodzakelijk voor het uitvoeren van 

een CT onderzoek: contrastlavement, aanleggen van perifere veneuze 
toegangsweg, … . 
Klaarmaken contraststoffen en contraststofinjector, contrastanamnese, 
informeren- voorbereiden van patiënt en installatie op tafel met speciale 
aandacht voor veiligheid. 
Nazorg, overdracht van de patiënt, beeldherkenning CT, uitvoeren 
standaardonderzoeken.  
Beeldbewerking en verwerking: reconstructies, archiveren, …  

 
NMR onderzoeken: Alle zorghandelingen noodzakelijk voor het uitvoeren van 

een NMR onderzoek: aanleggen van perifere veneuze toegangsweg, … . 
Klaarmaken contraststoffen en contraststofinjector, contrastanamnese, 
overlopen screeningsformulier. Informeren en voorbereiden van patiënt en 
installatie op tafel met speciale aandacht voor veiligheid. Aanleggen van de 
verschillende coils.  
Nazorg, overdracht van de patiënt, beeldherkenning NMR, uitvoeren van 
standaardonderzoeken. Beeldbewerking en verwerking: reconstructies, 
archiveren. 

 
• Inoefenen communicatieve vaardigheden: zowel naar de patiënten als naar 

collega’s toe. 
• Leren werken in een team: De student dient zich te integreren in een 

bestaand team. 
 

 

    

 

 

Missie 



Het is de missie van de dienst radiologie om mee te werken aan de ambities en 
strategie van het ziekenhuis, gebaseerd op de in het ziekenhuis geldende 
principes:  

• Professionaliteit  
• Kwaliteitsgericht  
• Patiënt centraal  
• Respect  
• Multidisciplinaire samenwerking  
• Gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid van alle 

medewerkers  
 
Meer specifiek is het de missie van de dienst radiologie om een goede 
samenwerking te verwezenlijken met de ziekenhuisartsen en de huisartsen, 
een aantrekkelijke dienst te zijn voor de patiënten, met een competente 
gemotiveerde en flexibele ploeg state of the art onderzoeken aan te bieden, 
met bijzondere aandacht voor een beperking van de stralingsdosis van de 
patiënt, en hierdoor de omzet van de dienst te doen stijgen, wat een win win 
situatie moet zijn voor het ziekenhuis en voor de radiologen. We zijn artsen 
met een nauwe band met het ziekenhuis (en alleen met het ziekenhuis) en 
engageren ons ook om mee te werken aan de accreditering van het 
ziekenhuis.  

 

Visie 

Het is de visie van de dienst radiologie dat door een voortdurende evaluatie 
van onze doelstellingen over de verschillende beleidsplannen heen, en in het 
kader van onze missie, we onze patiënten kwalitatief zo goed mogelijk kunnen 
opvangen, voor, tijdens en na de onderzoeken.  
En dat we door gebruik te maken van de nieuwste technologieën tot een 
optimale beeldvorming kunnen komen, en door een goede samenwerking met 
interne en externe artsen en een vlotte communicatie, meehelpen zo vlug en 
accuraat mogelijk tot een diagnose te komen, waardoor de patiënt op een 
adequate manier kan behandeld worden. 
 

Kernactiviteit 

• Conventionele radiologie  



• Digestieve en urinaire radiologie  
• Botdensitometrie BDM en Body Composition Analysis BCA  
• Mammografie en screeningsmammografie  
• Echografie en duplexechografie  
• CT-scan  
• Magnetische resonantie (NMR) 
 

Elk van deze technieken levert een eigen bijdrage tot de beeldvorming en 

daardoor zijn vaak meerdere technieken complementair bij het onderzoek van 

één orgaan. In vele gevallen wordt gebruik gemaakt van vloeistoffen die weefsels 

beter van elkaar onderscheiden, zogenaamde contraststoffen. Op de dienst 

radiologie onderzoekt men zowel ambulante patiënten als patiënten die in het 

ziekenhuis verblijven.   

Dagindeling 

   

D137 7:00-15:30 CT       

D34 8:00-16:30 CT       

D144 10:00-18:30 CT       

D137' 7:00-15:30 NMR       

D03' 8:30-17:00 NMR       

D144’ 10:00-18:30 NMR    

A01 13:30-21:30 NMR       

D22 7:30-16:00 RX       

D34'' 8:00-16:30 RX       

D66 9:30-18:00 RX       

RX6 16:00-22:00 RX wacht weekend/feestdag 

RX8 16:00-22:00 RX wacht weekdag   

D117 8:30-17:00 ECHO       
 

Pauze 
 



De middagpauze van 30’ kan je nemen in de boterhammenrefter of 
personeelscafetaria om even van de afdeling te zijn.  
 
 

Werkregeling op de afdeling radiologie 
 
Dagindeling en verantwoordelijkheden op de conventionele RX 
 
Code Omschrijving Start uur Pauze van Pauze tot Eind uur Duur shift 

D22 Rx vroeg 7u30 12u 12u30 16u 8u 

D34’’ Rx dag 8u 12u30 13u 16u30 8u 

D66 Rx laat 9u30 12u30 13u 18u 8u 

RX8        

(²) 

Wachtdienst 

weekdag 

16u   22u 8u  

RX6        

(³) 

Wachtdienst 

weekend-

feestdag 

16u   22u 6u 

D117 Echografie 8u30 13u00 13u30 17u 8u 

(²) Oproepbaar van 22u-7u30 (2 uur compensatie voor de gepresteerde tijd, duur shift is 8u)  

(³) Oproepbaar van 20u-22u 

 

D22 RX vroeg 7u30-16u00 (elke werkdag 1 persoon) 

- afzetten Luminos en Ysio 
- opzetten TV in wachtzaal 1 
- thorax aan bed op IZ  
- opzetten Luminos en Ysio 
- mogelijkheid om verantwoordelijk zijn voor de opnames aan bed tot 16u, 

verantwoordelijk voor het dect toestel van rx (5113), zie dag planning 
- parkeren mobiel rx toestel op de aangeduide plaats  
- toewijzing zaal volgens dag planning 

 

 
 
D34’’RX dag 8u-16u30 (elke werkdag 1 persoon) 

 

- toewijzing zaal volgens dag planning 
- aanvragen gehospitaliseerde patiënten gaan halen op het secretariaat 
- aanvragen klasseren in de desbetreffende bakjes (te vragen, gevraagd) 



- mogelijkheid om verantwoordelijk zijn voor de opnames aan bed tot 16u30, 
verantwoordelijk voor het dect toestel van rx (5113), zie dag planning 
 

D66 RX laat 9u30-18u (maandag en woensdag, schoolvakantie enkel op woensdag) 

- toewijzing zaal volgens dag planning 
- hulp bij puncties op echo indien nodig 
- om 17u00 de persoon die op echo staat aflossen  

 
D117 Echo 9u30-17u (elke werkdag 1 persoon) 

- De verantwoordelijke op echo leggen de patiënten klaar, doen de voor-en 
nazorg van een onderzoek en de administratie. Het is de radioloog die het 
onderzoek zelf uitvoert. 

- Voor hulp bij puncties/drainages zal de persoon die de D66 heeft, 
aangesproken worden door de verantwoordelijke van echo. 

 

RX8 Wacht 16u-22u00 (weekdag) 

 

- neemt foto’s  
- voert CT onderzoeken uit na 18u30 
- legt echo’s van spoed klaar na 18u00 
- indien het secretariaat sluit, de deur van de beddenwacht open zetten + 

signalisatiebord radiologie juist zetten. 
- wachtzalen: 

• Tv’s afzetten 

• drinkbekers bijvullen in wachtzaal 1 

• flessen opruimen 

• tijdschriften ordenen in wachtzaal 1-2-3 

• lichten doven 
- in alle lokalen en gangen die ’s nachts niet gebruikt worden: 

• lichten doven 

• deuren dicht doen 
- toestellen afsluiten: 

• MD4 (controle of alle beelden zijn doorgestuurd naar EasyVision 

• Mammo 

• BDM 

• Echo 1 en Echo 2 



- controleren of alle beelden van Luminos en Ysio zijn doorgestuurd naar de 
IMPAX. 

- CD’s afdrukken en deze naar het secretariaat brengen 
- luminos en Ysio op orde zetten + bijvullen 
- CD robot bijvullen  
- reconstructies afwerken op CT (CT laat geeft een briefing aan de wacht) 

 
 
 
RX6 Wacht 16u-22u (weekend-feestdag) 

 

- aflossen medewerker rx om 16u 
- neemt foto’s 
- voert CT onderzoeken uit na 16u 
- legt echo’s van spoed klaar 

 
 

Dagindeling en verantwoordelijkheden op de CT 

Code Omschrijving Start uur Pauze van Pauze tot Eind uur Duur shift 

D137 CT vroeg 7u 12u 12u30 15u30 8u 

D34 CT dag 8u 12u30 13u 16u30 8u 

D144 CT laat 10u 13u 13u30 18u30 8u 

 

D137 CT vroeg 7u-15u30 

 

- voorbereidingen voor de start: 

• contrastpomp installeren 

• klaarmaken patiëntleidingen 

• flessen peroraal contrast klaarmaken 

• lavementszakken maken 

Organisatie tijdens de pauzes 

D22 en D34’’ gaan om 12 uur eten 
D34’’ en D66 gaan om 12u30 eten 

 



• CT opstarten 

• PC opstarten: QDoc, C2M, I-transport 

• stempels klaarzetten 

• ‘Deleten’ 

• aanvragen gaan halen op het secretariaat (gehospitaliseerde patiënten) 

• aanvragen sorteren per radioloog 

• nierfuncties opzoeken in C2M van de gehospitaliseerde patiënten 
- beginnen met scannen 
- aanvragen gaan halen op het secretariaat 
- inlichten van de patiënt 
- de patiënt wordt correct gepositioneerd en gefixeerd 
- pomp bedienen 
- apotheekvoorschriften klaarmaken 
- de telefoons worden op een correcte manier afgehandeld 
- aanvragen zijn administratief in orde: welk onderzoek bij welke indicatie, 

overleg met de radioloog. 
- werken met het RIS: invoeren en wijzigen van de aanvraag 
- werken in I transport 
- administratieve taken (halen aanvragen, aanvragen tonen aan radioloog) 

van 7u-8u30 
 
D34 CT dag 8u-16u30 

 

- reconstructies maken tot 8u30  
- aanvragen gaan halen op het secretariaat 
- aanvragen zijn administratief in orde: welk onderzoek bij welke indicatie, 

overleg met de radioloog 
- patiënten uit de wachtzaal halen 
- inlichten van de patiënt 
- de patiënt wordt correct voorbereid (oraal contrast geven, prikken van het 

intraveneus infuus) 
- de patiënt wordt correct gepositioneerd en gefixeerd, contrast toedienen in 

overleg met de vroege 
- apotheekvoorschriften klaarmaken 
- werken met het RIS: invoeren en wijzigen van de aanvraag 
- werken in I transport 
- vanaf 15u30 neemt deze de taken van de CT vroege over 



 

D144 CT laat 10u-18u30 

 

- reconstructies maken  
- assisteren in de zaal en bij de administratie 
- aanvragen gaan halen op het secretariaat 
- aanvragen zijn administratief in orde: welk onderzoek bij welke indicatie, 

overleg met de radioloog 
- patiënten uit de wachtzaal halen 
- inlichten van de patiënt 
- de patiënt wordt correct gepositioneerd en gefixeerd 
- apotheekvoorschriften klaarmaken 
- werken met het RIS: invoeren en wijzigen van de aanvraag 
- werken in I transport 
- namiddagtaak van 14u30-15u: 

• kasten aanvullen 

• verwarmingsoven aanvullen 

• voorbereiding aanvullen 

• voorschriften kopiëren 

• apotheeklevering controleren en opruimen 
- vanaf 16u30 neemt deze de taken van de CT dag over 
- op het einde van de shift is de zaal in orde 
- bureau opruimen (opruim stempels, lege tassen, lege bekers, …)  
- telefoon in de lader zetten 
- aanvragen naar de verantwoordelijke radioloog brengen, zodat de vakjes 

leeg zijn. 
- PC afzetten, CT mag blijven opstaan! 
- op het einde van de shift, persoon van wacht verwittigen + briefing 

 
 

Dagindeling en verantwoordelijkheden op de NMR 

Code Omschrijving Start uur Pauze van Pauze tot Eind uur Duur shift 

D137’ NMR vroeg 7u 12u 12u30 15u30 8u 

D03’ NMR dag 8u30 12u30 13u 17u00 8u 

D144’ NMR laat 10u 13u 13u30 18u30 8u 

A01 NMR laat 13u30 16u 16u30 21u30 8u 

 

D137’ NMR vroeg 7u-15u30 



 

- voorbereidingen voor de start: 

• NMR opstarten 

• TV in wachtzaal 2-3 opzetten 

• contrastpomp installeren 

• klaarmaken patiëntleidingen 

• PC opstarten: QDoc, C2M, I-transport 

• stempels klaarzetten 

• coil installeren 

• radio opzetten 

• afsprakenlijst + aanvraagformulieren gaan halen op het secretariaat 

• indien mogelijk gehospitaliseerde patiënten opbellen 

• controle of de geplande gehospitaliseerde patiënten in I transport staan 

• contrastproduct klaarmaken voor de arthro’s 
- beginnen met scannen: tot 8u00 zelfstandig scannen 
- screeningsformulier controleren en inscannen 
- aanpassingen doen in Qdoc 
- patiënten informeren:  

▪ verloop onderzoek 
▪ uitleg over het toestel 
▪ uitleg over het alarm 
▪ het belang van niet te bewegen 
▪ duur van het onderzoek 

- patiënten installeren 
- vanaf 8u afwisselend met de dagdienst beurtelings scannen + voorbereiden 

van patiënten 
- aanvragen gaan halen op het secretariaat 
- aanvragen overlopen met de verantwoordelijke radioloog 
- inlichten van de patiënt 
- de patiënt wordt correct gepositioneerd en gefixeerd 
- pomp bedienen 
- apotheekvoorschriften klaarmaken 
- de telefoons worden op een correcte manier afgehandeld 
- aanvragen zijn administratief in orde: welk onderzoek bij welke indicatie, 

overleg met de radioloog. 
- werken met het RIS: invoeren en wijzigen van de aanvraag 
- werken in I transport 



- indien de beelden bewogen zijn, de sequentie opnieuw scannen 
 

D03’ NMR dag 8u30-17u00 

 

- afwisselend scannen met de vroege 
- aanvragen gaan halen op het secretariaat 
- aanvragen zijn administratief in orde: welk onderzoek bij welke indicatie, 

overleg met de radioloog 
- patiënten uit de wachtzaal halen 
- screeningsformulier controleren en inscannen 
- inlichten van de patiënt 
- de patiënt wordt correct voorbereid (oraal contrast geven, prikken van het 

intraveneus infuus). 
- de patiënt wordt correct gepositioneerd en gefixeerd, contrast toedienen in 

overleg met de vroege. 
- apotheekvoorschriften klaarmaken 
- werken met het RIS: invoeren en wijzigen van de aanvraag 
- werken in I transport 
- ’s middags linnenzak wegbrengen en vervangen 

 

D144’ NMR laat 10u-18u30 
A01’ NMR laat 13u30-21u30 

 

- aflossen van de vroege zodat deze kan gaan eten 
- afwisselend scannen met de dagdienst 
- aanvragen gaan halen op het secretariaat 
- aanvragen zijn administratief in orde: welk onderzoek bij welke indicatie, 

overleg met de radioloog 
- patiënten uit de wachtzaal halen 
- screeningsformulier controleren en inscannen 
- inlichten van de patiënt 
- de patiënt wordt correct voorbereid (oraal contrast geven, prikken van het 

intraveneus infuus). 
- de patiënt wordt correct gepositioneerd en gefixeerd, contrast toedienen in 

overleg met de vroege. 
- apotheekvoorschriften klaarmaken 
- werken met het RIS: invoeren en wijzigen van de aanvraag 
- werken in I transport 



- aanvullen van de stock 
- vanaf 18u alle patiëntenadministratie van het secretariaat overnemen 
- indien het programma afgewerkt is: 

▪ zaal opruimen 
▪ pomp afbreken 
▪ kussenslopen vervangen 
▪ zaal afsluiten 
▪ NMR toestel afzetten 

 

 
 
 
 
 
 
Praktische afspraken op de dienst radiologie 
 

1. Confidentiële gegevens mogen niet worden doorgegeven aan derden. 
Het opzoeken van vertrouwelijke gegevens van personen die niet onder 
uw takenpakket vallen, wordt gezien als een schending van het 
beroepsgeheim en wordt als een zware fout beschouwd. 

2. Dienstnota’s worden door iedereen gelezen en moeten uiteraard 
nageleefd worden. 

3. Internet en e-mail zijn niet toegelaten tijdens het werk. 
4. Begin en eind uur van de voorziene uurregeling dienen te worden 

gerespecteerd. 

Organisatie tijdens de pauzes 
NMR vroeg gaat om 12u00 eten  

NMR dag gaat eten als NMR vroeg terug is 
NMR laat gaat eten 16u0 

 

Om 13u50 gaat NMR vroeg naar RX voor de BDM 
 



5. Bij te laat komen dient de dienst zo snel mogelijk op de hoogte te 
worden gebracht. 

6. Telefoongesprekken voor privé-doeleinden tijdens te werkuren kunnen 
enkel bij hoogdringendheid. Het gebruik van de persoonlijke GSM op de 
dienst is niet toegelaten. 

7. De pauzes dienen te worden gerespecteerd, mogen niet ten koste zijn 
van het werk in de zalen of van de wachttijden van de patiënten. 

8. Roken is enkel toegestaan tijdens de voorziene pauzes. 
9. Koffie of water drinken in de ruimtes waar geen patiënten komen mag, 

bekertjes en tassen worden opgeruimd. 
10.  Op het einde van de werkdag is iedereen verantwoordelijk voor de orde 

en netheid in de zaal waarin hij/zij heeft gewerkt. 
11.  Pannes aan medische toestellen, doorgeven aan de 

dagverantwoordelijke + schriftelijk melden in de voorziene map. 
12.  Beschadigingen, herstellingen, IT problemen, … doorgeven via Ultimo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teamsamenstelling 

Artsen 
 

9 artsen – radiologen. 
 

  



 
 

Verpleegkundig team   
 

                                                   
Onze dienst radiologie bestaat uit 9 radiologen, 20 techniekers, 1 zorgkundige,  
5 secretaressen 

 

 

 

 

 

De stagebegeleiding 

Verwachtingen  

• Formuleren van doelstellingen in het stagevademecum 

• Bespreek de doelstellingen met de mentor/hoofdverpleegkundige 

• Vraag naar feedback aan de collega’s waar je mee werkt 

• Neem je eigen leerproces in handen 

• Respectvol voorkomen 

• Toon betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid 

• Informeer je voldoende alvorens aan een taak te beginnen 

• Probeer zoveel mogelijk zelfstandig te werken, twijfel niet om advies te 

vragen 

• Neem initiatief 
 

De stagebegeleiding  



De eerste stagedag zal je opgevangen worden door de hoofdverpleegkundige, of 

de dagverantwoordelijke. Hij/zij zal je een rondleiding geven op de afdeling.  

Concretiseren van de stagedoelstellingen  

De student maakt een voorbereiding betreffende de te realiseren 

stagedoelstellingen en bespreekt deze met de verantwoordelijke verpleegkundige 

binnen de 3 dagen na de start van de stage. (de student gebruikt hiervoor 

zijn/haar stagemap) 

Ondersteuning  

Vermits we op radiologie in een roulementsysteem werken waarbij iedere 

medewerker, meerdere disciplines uitvoert, is het niet altijd mogelijk om steeds 

bij de dezelfde medewerker te staan. Je kan met je vragen over de 

werking/uitvoering van onderzoeken bij iedere medewerker terecht, hierdoor 

leer je in korte tijd het hele team kennen. Je kan uiteraard ook steeds terecht met 

al je vragen bij de hoofdverpleegkundige of de dag verantwoordelijke. Bespreking 

van het uurrooster is altijd in overleg met de hoofdverpleegkundige.  

 

 

Contactgegevens 

Algemeen ziekenhuis AZ Jan Portaels 
Tel: 02/254 64 00 

 
Secretariaat radiologie 
Tel: 02/257 51 00 
Bereikbaar tussen 7u -18u 
 

Hoofdverpleegkundige radiologie 
Tel: 02/257 51 03 
Bereikbaar tussen 8u30-16u30 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

We hopen dat deze brochure een u een duidelijk beeld schetst van onze afdeling 

en dat deze een bijdrage kan leveren in het concretiseren van je 

stagedoelstellingen. 

Indien er nog vragen of problemen zijn, krop deze niet op maar stap gerust naar 

een collega of naar de hoofdverpleegkundige toe. Ze zullen je graag helpen. 

Succes en welkom in ons team! 

                     

 



 

 

 


