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Over UZ Leuven

Stage doe je zelf : 

Wat heb je zelf in handen?

Stage doe je zelf maar niet alleen

Welke hulpbronnen zijn er?

Praktische zaken die je moet weten



Over UZ Leuven

Als grootste 

universitaire ziekenhuis van België

wil UZ Leuven 

grenzen verleggen 

door gespecialiseerde zorg 

en innovatieve behandelingen 

te combineren 

met menselijke aandacht 

en respect voor elke patiënt. 



Onze visie SAMEN GRENZEN VERLEGGEN Onze waarden

Daar gaan we voor

• door in overleg met elke 

patiënt de beste zorg op 

maat te bieden.

• door met toonaangevend 

onderzoek en opleidingen de 

weg voor de gezondheidszorg 

van morgen.

• door van UZ Leuven dé 

werkplek te maken waar het 

allerbeste uit iedere 

medewerker naar boven kan 

komen.

Daar staan we voor

• samenwerken

• passie voor onze 

opdracht en ons werk

• warme hartelijkheid en 

respect voor alle 

patiënten en voor elkaar



2021 in cijfers: Medewerkers

10.000 Gepassioneerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat.



2021 in cijfers: Opnames, ingrepen & raadplegingen

Opnames

53.518
Dagopnames

123.215

Bevallingen

2.445

Raadplegingen

750.504
Spoedgevallen

62.836
Patiënttransporten

256.294



2021 in cijfers: Opnames, ingrepen & raadplegingen

55.881

Chirurgische

ingrepen

In 2021 werden 55.881 

chirurgische ingrepen uitgevoerd.

Dat zijn er 7.688 meer dan in 

2020, een stijging van 16%. 

Aantal ingrepen 55.881

Per werkdag 222

Dagziekenhuis chirurgie 34.851

Dagziekenhuis chirurgie

per werkdag

138



2021 in cijfers: Medisch-technische interventies & 
onderzoeken

Radiotherapie

36.772
Nucleaire geneeskunde

18.106
Dialyse

33.090
In 2021 werden 2.920 patiënten 

met een vorm van radiotherapie 

behandeld, de meesten met 

externe radiotherapie. 

In totaal ging het om 

36.772 behandelingssessies.

Het totale aantal nucleaire 

onderzoeken (exclusief tracers en 

therapieën) bedroeg 18.106. In 

44% van de gevallen ging het om 

een PET-scan.

Het aantal nierdialyses steeg van 

31.870 in 2020 naar 33.090 in 

2021.



2021 in cijfers: Medisch-technische interventies & 
onderzoeken

Radiologie

398.605
Functiemetingen

124.888
Laboratoriumonderzoeken

17 miljoen
Het totale aantal radiologische 

onderzoeken in 2021 bedroeg 

398.605, een stijging van zo’n 8,8% 

ten opzichte van 2020. Gemiddeld 

werden er 1.092 radiologische 

onderzoeken per dag uitgevoerd. 

Het aantal bezoeken aan de 

functiemetingen voor cardiologie, 

pneumologie, endoscopie en 

neurofysiologie bedroeg in 2021 

124.888. Dat is een stijging van 

9,6% ten opzichte van 2020. 

In 2021 werden 17.076.412 

laboratoriumtesten uitgevoerd. 

Dat betekent gemiddeld 1.949 

testen per uur en 46.785 testen 

per dag. 



UZ Leuven : campus

Health sciences campus GHB

Acute zorg max 1500 bedden

Campus Gasthuisberg Campus Pellenberg
Universitair innovatief revalidatiecentrum

Revalidatie 200 -250 bedden



UZ Leuven en kwaliteitsvolle zorg: FlaQuM

Nieuw evidence based kwaliteitsmodel
https://flaqum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=34EYEEjlwBQ&t=2s
http://intranet.uz.kuleuven.ac.be/news.jsp?_id=7383
https://www.infuuz.be/flaqum-uz-leuven-kiest-voor-nieuw-kwaliteitsmodel/

https://flaqum.org/
https://www.youtube.com/watch?v=34EYEEjlwBQ&t=2s
http://intranet.uz.kuleuven.ac.be/news.jsp?_id=7383
https://www.infuuz.be/flaqum-uz-leuven-kiest-voor-nieuw-kwaliteitsmodel/


Stage doe je zelf : 

Wat heb je zelf in handen?



UZ Leuven is een opleidingscentrum

Verschillende disciplines

Diverse onderwijsinstellingen

Toekomstige zorgverleners en 

medewerkers 

krijgen in UZ Leuven 

een hoogstaande opleiding, 

met het oog op levenslang 

leren en innoveren. 

http://gallery/v/beeldbank-UZ/pati_nteninfo_campus_gasthuisberg/_DSC0233.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1


Stage doe je zelf

Jij bent betrokken partij bij je eigen ontwikkeling

Neem je eigen leerproces zelf in handen

• Stagevoorbereiding

• Praat open en eerlijk over wat je kan en nog niet kan

• Vertel over je leerdoelen, maak ze zichtbaar

• Vraag feedback

• Durf verduidelijking/uitleg vragen



Stage doe je zelf

Neem je eigen leerproces zelf in handen

Dus: 
• Stagevoorbereiding UZ Leuven

• www.uzleuven.be/nl/stages

• Mails Stagebeheer voor praktische zaken

• Introductiebrochures – patiënten brochures

• Wat van opleiding is relevant?

• Vraag actief: Wie is mijn mentor? 

• Check met welke mentor/verpleegkundige je dubbelloopt.  

• Stem af: Wanneer geef ik best mijn reflectiefiche af?

• Stel vragen over wat nieuw is of wat je nog niet begrijpt.

• Doe geen dingen die je nog niet begrijpt
https://marijkeklompmaker.com/hand-lettering-huh-watte/lampje-idee/



Stage doe je zelf

6 Pijlers voor kwalitatieve patiëntenzorg

1. (Dubbele) patiëntenidentificatie

2. Communicatie: Noteer- en herhaalprocedure

3. Veiligheid bij hoog risico-medicatie

4. Juiste ingreep, juiste zijde, juiste patiënt (time-out)

5. Correcte handhygiëne – verminderen van het infectierisico

6. Valpreventie Brochure kwaliteit en patiëntveiligheid echt lezen:

Digitaal leerplatform 

Stagebeheer UZ Leuven

www.uzleuven.be/nl/stage



1. Patiëntenidentificatie

• Stel jezelf voor: wie je bent, wat je komt doen

• “Wat is uw naam en geboortedatum?”

• Bij iedere medische-verpleegkundige handeling

• Bij het aanbrengen van het armbandje

• Vergelijk: verkregen identiteitsgegevens met de 
gegevens beschikbaar voor de geplande activiteit. 

• Extra aandacht bij: 

• bloedtransfusie, staalnames, medicatie en voeding

Elke patiënt draagt steeds een identificatiearmbandje



Bij 70% van de medische fouten: 

foute communicatie aan de basis!
• Bij telefonisch briefen van order of gegevens:

• Dossier niet voorhanden: 

• Noteren op post-it! Herhalen! Zo snel het kan in dossier

• Bij afwijkend laboresultaat: 
• Noteren op post-it en herhalen, 

• Arts bellen, 

• Post-it op computer in dokterskamer kleven

• !!! Indien je de arts niet kan bereiken: probeer een andere arts!

2. Effectieve communicatie



2. Effectieve communicatie: ISBAR(R)

• Identification

• Identificeer jezelf, locatie en dienst vanwaar je belt

• Identificeer de patiënt 

• Situation

• Beschrijf de reden van de oproep of huidige toestand

• Welke zijn de bezorgheden, observaties,…

• Background

• Geef reden van opname en huidige diagnose

• Geef samenvatting van relevante informatie voor huidig probleem

• Assessment

• Geef informatie over laatste bevindingen van de klinische toestand

• Recommendation

• Wat is jouw aanbeveling? Wat verwacht je? 

Bij shiftwissel en interne overdracht

Ga op zoek naar goede 

voorbeelden en leer ervan



3. Veiligheid m.b.t. medicatie

Principe: Veiligheid toediening van medicatie verbeteren
• Hoog-risico medicatie: look-a-like, sound-a-like

• Geconcentreerde elektrolyten



3. Veiligheid m.b.t. medicatie

• Identificatie: van alle spuiten + datering!

• Enkel wanneer iets:

• opgetrokken 

• en onmiddellijk toegediend of toegepast 
wordt, 

is identificatie niet nodig.



Principe: uitvoeren van de ingreep:

Juiste patiënt - Juiste zijde - Juiste ingreep

Hoe? Tools?

• Informed consent + preoperatieve checklist

• Verificatieproces voor elke procedure

• Markeren van de correcte plaats 

voor geplande procedures

• Time-out-procedure

4. Sign-in, Time-out, Sign-out



Verminderen van het infectierisico

Op verschillende niveau’s: toepassen van afspraken!

Zorgverlener:
• Handhygiëne: 

• Handen wassen 

• Gebruik alcogel

• Korte mouwen

• Handen en onderarmen vrij van juwelen

• Nagels kort – geen kunstnagels of nagellak

• Persoonlijke bescherming:

• Wondjes handen: ondoorlaatbaar verband

• Draag de beschermingsmiddelen die er zijn

5. Verminderen van infectierisico



5. Verminderen van het infectierisico

Zorgverlener

Omgeving
• Reiniging – Ontsmetting - Sterilisatie

• Onderhoudslijsten materiaal:

• Medisch

• Verpleegkundig

• Paramedisch

Patiënt
• Isolatie 

• Protectie
Check Intranet 

Zoek informatie op

Bevraag collega’s

5. Verminderen van infectierisico



6. Valpreventie

24u Assessment van valrisico

• Evaluatie en her-evaluatie: 1x/week of bij veranderingen

• Patiënt-empowerment: educatie en opstart educatieplan

• Individuele interventies bij verhoogd valrisico

Algemene interventies bij verhoogd valrisico

• “Veilige zorg” op Octopuz/ Intranet: Valpreventie

• Bezoekersposter, Infobrochure

• CPV-aanvraagformulier: valrisico verplicht aan te duiden

Lokale interventies: procedures eigen aan de eenheid



Bijkomende aandachtspunten

• Evaluatie en dagelijkse opvolging van iedere patiënt

• Veilige zorg voor kwetsbare patiëntengroepen en hoog-risicoprocedures

• Naar een ziekenhuis met minder pijn

• Correct informeren via informed consent

• Omgaan met privacy en confidentialiteit

• Een veilig medicatiebeleid

• Preventie en controle van infecties



Stage doe je zelf

Veilig werken in UZ Leuven

Beveiliging

Gevaarlijke stoffen en afval

Wat als het toch fout gaat

Noodnummers

Brand 

Veiligheid en gezondheid
Te lezen via:  Stagebeheer UZ Leuven

www.uzleuven.be/nl/stage

Hierdoor kan je constructief mee werken aan 

een veilig UZ Leuven

http://www.uzleuven.be/nl/stage


Stage doe je zelf

Bewaking: 24 u/ dag bereikbaar voor niet-
urgente zaken zoals:

• Sleutel van je locker vergeten

• Slagboom parking werkt niet

• Aangifte diefstal, verdachte persoon of 
situatie, vandalisme, problemen op of in 
de parking

Politie Leuven:  eigen wijkagenten

Werken nauw samen met bewaking UZ Leuven

016/ 34.04.04



Gevaarlijk afval?

Afval

Radioactief? Contacteer  
radioprotectie@uzleuven.be

Ja

Risicohoudend? Of hoort vanwege  
uitzicht in een ondoorzichtig vat?

Ja
Medisch afval?

Nee

Gevaarlijk afval

Ja Nee

Niet-gevaarlijk  
recycleerbaar  
afval

Ja

Recycleerbaar?

Nee

Restafval en  
grof vuil

Nee

Risicohoudend  
medisch afval

Ja Nee

Werfafval?

Nee

Via de afvoerkanalen op de werf  

en

niet via ophaling van UZ Leuven

Ja

Niet risicohoudend

medisch afval

mailto:radioprotectie@uzleuven.be


Als het toch fout gaat

Bij oogcontact
>15 min. spoelen  met een 

oogspoeldouche of  

knijpfles.

+

Raadpleeg een arts.
Tip: te weinig spoelwater? 

Vul bij met leidingwater,  

maar bestel nieuwe flessen  

na gebruik.



Bij het morsen van kleine  

hoeveelheden gevaarlijke stoffen  

zoals potentieel toxische stoffen,  

gebruik een spillkoffer of kit.

Als het toch fout gaat



Beroepsgeheim - discretieplichtStage doe je zelf 

Specifieke incidenten met gevaar voor 
personen en/of voor de normale werking 
van de UZ Leuven.

Voor het melden van levensbedreigende 

situaties:

• Geef volgende inlichtingen: eenheid, 

verdieping, kamernummer

• Start BLS als patiënt bewusteloos is 

en geen normale ademhaling vertoont

Assistentiebel: ‘gewone hulp’

Let op: reanimatieknop



Stage doe je zelf

1 Bel het noodnummer 2580. 

Geef plaats en naam van locatie door

2 Onderneem 1 bluspoging 

met een brandblusapparaat

3 Sluit ramen en deuren

4 Evacueer de bedreigde zone via de 

(nood)uitgang

5 Blijf ter plaatse

en volg verdere instructie                   

van de eerste interventieploeg of 

hulpdiensten



NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

incident onder controle?

incident onder controle?

dealarmeren
gegevens noteren

dealarmeren
gegevens noteren

dealarmeren
gegevens noteren

commando

1e

interventieploeg

commando

incident managers

commando

coördinatiecel 

(CCZ)

commando

overheid

4 noodplannen

evacuatie

relocatie

receptie

isolatie

specifiek noodplan

noodplannen

continuïteit UZ

Algemeen Nood- & 

Interventieplan

JA

JA

noodprocedures

Stage doe je zelf

NEEN

NEEN

NEEN

incident onder controle? JA

ALARMERING



RECEPTIEPLAN EVACUATIEPLAN

RELOCATIEPLAN ISOLATIEPLAN

Stage doe je zelf

4 Noodplannen



Stage doe je zelf

Ga op zoek naar deze actiekaarten 

op je stageplaats.



Stage doe je zelf

VLUCHTEN

VERBERGEN

VERWITTIGEN

VERDEDIGEN

VEILIGHEIDSDIENSTEN

AMOK V’s

Check intranet voor instructiefilmpje

http://intranet.uz.kuleuven.ac.be/news.jsp?_id=5

422

http://intranet.uz.kuleuven.ac.be/news.jsp?_id=5422


Beroepsgeheim - discretieplicht

Beroepsgeheim - discretieplicht

Kijk uit bij verzamelen, invoeren, verwerken en 
bespreken van patiëntengegevens.  Vertrouwelijk

Laat het KWS niet onbemand open staan. 

Log uit! – ctrl b 

Geef nooit zomaar info over patiënten

Stage doe je zelf



Stage doe je zelf maar niet alleen

Welke hulpbronnen zijn er?



Stage doe je zelf maar niet alleen 

2000 – 2100 
studenten 

verpleegkunde

vroedkunde

Medische 
beeldvorming

Afdelings-
referentie 
verpleeg-
kundige

mentor
Stage 

coördinatie

VPK-VRK-
MBV

Stage 
model 

UZ 
Leuven

Partner-
schap



Stage doe je zelf maar niet alleen 

Wij geloven sterk 
in 

partnerschap Uitbouw 
van 

opleiding

Coaching

Open voor 
feedback 

ter 
verbetering



Stage doe je zelf maar niet alleen 

Stagemodel UZ Leuven



Stage doe je zelf maar niet alleen 

Afdelingsreferentieverpleegkundige mentor

• Coördineert en volgt jouw groeiproces op

• Is een aanspreekfiguur voor jou

• Is een referentiepersoon voor collega’s en praktijklector

• Heeft een focus op feedback en coaching 

om groei te ondersteunen in functie van jouw leerdoelen.

Cursus Smart Mentorship door nst

Nog steeds bijleren d.m.v. intervisie, opleiding, 

…



Stage doe je zelf maar niet alleen 

Elk teamlid

• Begeleiding tijdens dubbellopen

• Geeft situationele feedback 

• Vraagt zich af wat je kan of nog niet kan

Leidinggevende

• Verantwoordelijke van het verpleegkundig team

• Is er ook voor ondersteuning van het leerproces van studenten!



Stage doe je zelf maar niet alleen 

Nurse support team

• Opvang en begeleiding nieuwe verpleegkundigen

• Ondersteunen van mentoren in 1ste lijnsrol

• Opleiding van mentoren: 

• Smart Mentorship cursus – intervisie

• in groep - individueel

• Innovatieve leeromgevingen creëren



Stage doe je zelf maar niet alleen 

Stagecoördinatie

verpleegkunde vroedkunde medische beeldvorming

• Stageplanning

• Administratie – formaliteiten / stage

• Onthaal en introductie 1ste stage

• Kwaliteit van stages – ontwikkelingen

• Samenwerking onderwijsinstellingen: brug

• Stagebeleving studenten: wij willen leren van jou

• Ombudsrol: afdeling - studenten



Stage doe je zelf maar niet alleen 

Je eigen 
onderwijsinstelling:

• Stagebegeleider

• Stagecoördinatie



Stage doe je zelf maar niet alleen 

KWS Klinisch Werkstation =  Digitaal patiëntendossier 

Maak je eigen met:
• Zorgplan

• Onderzoeken

• Assessment

• Acta en activiteiten

• Opvolgnota’s

• DNR-knop

• Medicatie

• …
Via KWS krijg je toegang tot veel – zeer strikt gelimiteerd

Nooit patiënten opzoeken van andere afdeling/periode



Stage doe je zelf maar niet alleen 

Intranet 
• “Wie is wie”  en  Zoekfunctie

• Procedures en protocollen / mUZLiDOC

vb Isolatiekaarten

• Geneesmiddelencompendium 

• Labogids

• Locatie eenheden

• Noodnummers

• P-iMS, …

Ga op zoek en maak jezelf hiermee 

vertrouwd doorheen je opleiding, 

net zoals met KWS



Stage doe je zelf maar niet alleen 

Verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek 
• Dit helpt bij vragen rond zorg

• Raadpleeg EBN procedures en protocollen  ( intranet)

Als pionier in klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis aan de patiëntenzorg van morgen.



Praktische zaken die je moet weten





Badge

Studenten associatie KUL: 

eigen studentenkaart is badge

Andere studenten: 

badge / sleutel(s)  UZ Leuven  

waarborg: 25 EUR Bancontact 

Problemen?

Dienst Toegangsbeer 

• Niveau -1, groen of limoen

• Open: 8u – 16u15

• Tel. 016 34.41.77 

• toegangsbeheer@uzleuven.be



Badge

Je badge is strikt persoonlijk

Zichtbaar dragen ter identificatie

Opent toegangsdeuren, kleedkastje

Betaalmiddel cafetaria , wel eerst opladen 

OctopUZ-schermen (OWS - OctopuzWerkStation)

Parking Onderwijs en Navorsing 

Badge NIET gebruiken voor aanmelden glucometer! Via VPK

http://wiki/download/attachments/244951293/RIL_018I_BLG_1.pdf?version=2&modificationDate=1460034632393&api=v2

http://wiki/download/attachments/244951293/RIL_018I_BLG_1.pdf?version=2&modificationDate=1460034632393&api=v2


Login

Via mail van stagebeheer UZ Leuven

Je login blijft heel je opleiding dezelfde

Login en paswoord krijg je via stagebeheer: mail

Initieel paswoord = 1 x geldig

! Onmiddellijk een ander paswoord aanmaken

Nieuw paswoord = 3 maanden geldig

Paswoord nooit doorgeven: risico mogelijk misbruik

Paswoord vergeten?

IT-helpdesk via intranet

Tel. 016/34.77.77

In KWS steeds aanmelden met je persoonlijke login.



Parkeren



Parkeren

Parkeergebouw 

Parking Oost, 

op niveau -1



Pauze werkt

Eten van thuis (koelkast)

Personeelscafetaria: 
• De Serre Geel, +1

• Pop up Rood, +1 

Bezoekerscafetaria, +2

Take out:
• Goud, +1

• Limoen, +1

Koffieshop inkomhal ingang Oost, 0

Winkeltje inkomhal ingang Oost, 0



Pauze werkt 

1 gesubsidieerde maaltijd/dag

In personeelscafetaria

NIEUW!!!  

Studenten eten 

aan personeelstarief.

https://nl.freepik.com/premium-vector/feest-emoji-gezicht-of-emoticon-met-met-feesthoorn-en-hoed_15125731.htm



Gebruik van de KledingUitgifteAutomaat KUA

1. Hou je badge voor de kaartlezer

2. Kies wat je wenst en kijk waar je 
mag nemen

3. Neem pas uit wanneer het lampje 
brandt. Sluit de deur voor het 
volgende kledingstuk

4. Lever stuk per stuk in

Door het dragen van een UZ Leuven-uniform: 

Zullen mensen je makkelijker aanspreken         

Straal jij mee UZ Leuven uit



Beroepskledij - KUA

Tips rond het gebruik van de KUA

Je hebt recht op 2 uniformen: 2 broeken en 2 vesten 
Je kan dagelijks meermaals wisselen.

Je maat toch uitgeput is, KUA geeft één maat groter

We raden je aan:  1 uniform in je kast en 1 in gebruik

Kledingstuk vuil? 

Controleer je zakken voor inleveren 

Kledingstukken 1 voor 1 inleveren in juiste vak

Kledingstuk beschadigd? 

Bij het inleveren knop ‘reparaties’ indrukken 



Beroepskledij - KUA

Bij problemen met de maat of iets verloren 

Contacteer beroepskledij

Weekdagen: van 07u30 - 15u30 tel 016/ 34.45.68

van 06u30 - 07u30 tel 016/ 34.10.52

Weekend: van 06u00 - 10u45 tel 016/ 34.10.52

Bij technische problemen 

Contacteer de technische dienst: 016/ 34.41.00





Kleedkamers

Vestiaire 22: 

grijs +1 

locker met sleutel

Vestiaire 20 en 21 bis:  

geel -1

badgegestuurde locker

Vestiaire 65: 

limoen -1

badgegestuurde locker

Voorkeur KUA:  geel -1

Voorkeur KUA: limoen -1



Nieuwe wayfinding komt eraan

•Acht hoofdkleurlijnen zijn de centrale assen, horizontaal 



Dosimeter

Afdelingen met ioniserende straling: bij wet verplicht

Terug inleveren aan het einde van je stage 



Meer over UZ Leuven 

Lees meer over UZ Leuven op 

www.uzleuven.be/over-ons 



Jij kan ons helpen!

Interesse om als werkstudent aan de slag te gaan?

• Online: www.uzleuven.be

• Telefonisch: 016 34 49 78

secretariaat rekrutering en selectie

Stagebeleving UZ Leuven voor studenten vanaf fase 2

• Wij praten in groep over stage-ervaringen. 

Wij willen leren van jou.

• Wegwijs in werken in UZ Leuven

http://www.uzleuven.be/


Vragen? Bekommernissen?

Elly Van Bael tel. 41418

Elly.vanbael@uzleuven.be

Marc Rohaert  tel. 41465

marc.rohaert@uzleuven.be

David Beckers  tel. 42555

david.beckers@uzleuven.be

Hilde Rombauts  tel. 41224

hilde.rombauts@uzleuven.be

Janne Frissen tel. 41464

janne.frissen@uzleuven.be

Jolanda Vandevenne  tel. 41226

jolanda.vandevenne@uzleuven.be

mailto:Elly.vanbael@uzleuven.be
mailto:marc.rohaert@uzleuven.be
mailto:david.beckers@uzleuven.be
mailto:hilde.rombauts@uzleuven.be
mailto:janne.frissen@uzleuven.be
mailto:jolanda.vandevenne@uzleuven.be


Op naar een boeiende 
leerrijke 

stage-ervaring!

http://www.medicalpeople.be/wp-content/uploads/2012/10/Medical-People-voor-helden-in-de-zorg.png

https://triskelionadvies.files.wordpress.com/2012/02/wpid-photo-6-feb-2012-1434.jpg


