
ONTHAALBROCHURE STUDENTEN

Afdelingsbrochure Operatiekwartier (B5) 



Deze publicatie is een uitgave van het operatiekwartier samenwerking met de 
dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven. 

Datum van afwerking: juli 2022

Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder 

schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via 
communicatie@hhleuven.be 
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Beste student, 
 
Binnenkort vat  je je stage aan in ons ziekenhuis. 
Deze brochure bevat alle praktische en nuttige info over de afdeling 
waar je aan de slag zal gaan.  

Heb je na het lezen hiervan toch nog vragen? 
Contacteer dan je mentor of de leidinggevende van de afdeling via 
mentoren.ok@hhleuven.be 
 

We wensen je een uiterst leerrijke en boeiende stage toe. 
Veel Succes!
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2.1 Locatie
Het operatiekwartier is gelegen in het B-gebouw op de 5de verdieping. 
De ingang voor personeel vind je aan je linkerkant wanneer je de lift 
uitstapt. Aan de rechterkant bevindt zich de ingang voor de patiënten. 
Je kan ons bereiken via het telefoonnummer 016/20.91.27. 

2.2 Rondleiding op de afdeling
Er zijn zes operatiezalen: 
 
Zaal 1: Oftalmologie, MKA, Gynaecologie
Zaal 2: Urologie, Gynaecologie, Plastische, Neurologie, ORL
Zaal 3: MKA, URG, Orthopedie, ORL 
Zaal 4: Orthopedie, Urologie
Zaal 5: Abdominale, Orthopedie  
Zaal 6: ORL, Vasculaire, Orthopedie 
 
We beschikken over een eigen kleedkamer, een ontspanningsruimte, 
een dokterslokaal… 
De CSA (lees: centrale sterilisatie afdeling) bevindt zich ook op onze 
afdeling. 
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2. Voorstelling van  

de afdeling

1. Inleiding

Beste student, 
  
De medewerkers van het operatiekwartier in het Regionaal Ziekenhuis 
Heilig Hart Leuven heten je van harte welkom.  

Het operatiekwartier is een medisch-technische afdeling, waar je veel 
leerkansen en informatie zal krijgen. Laat je hier de eerste dagen 
zeker niet door afschrikken.  

Er is een team van mentoren dat je met veel plezier zal bijstaan en 
begeleiden gedurende je stageperiode. Opmerkingen of nuttige tips 
in verband met je ontvangst en begeleiding zijn altijd welkom en 
zullen besproken worden. 
 
We wensen je veel succes toe! 
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2.3 Belsysteem
Wanneer patiënten wachten op hun ingreep in de voorbereidingsruimte 
(SAS), krijgen ze een belletje. Als ze bellen (door op de rode knop te 
drukken) komt er een signaal op de telefoon van onze hoofd- en 
adjunct hoofdverpleegkundige.
  
Een REA-oproep in de zaal, voer je uit door op de blauwe knop te 
drukken. Om een noodoproep te doen, bijvoorbeeld om assistentie 
te vragen, druk je op de rode knop. Bij gevaar, bel je naar het intern 
nummer 333. 

2.4 Patiëntenprofiel
Patiënten die bij ons terecht komen, zijn diegenen die voor een 
heelkundige ingreep komen. Het kan hier zowel over een geplande 
als een niet-geplande ingreep gaan. In dat laatste geval gaat het 
over urgenties. De patiënten op onze afdeling komen van een 
verpleegafdeling, spoed of het daghospitaal. De leeftijden van onze 
patiënten zijn heel uiteenlopend. Zowel jong als oud kan chirurgie 
moeten ondergaan. 

2.5 Verpleegkundig en verzorgend 
team
• Hoofdverpleegkundige: Hans Vlaminck
• Adjunct hoofdverpleegkundige: Glen Van Helleputte, 

Michelle Vereecke
• Stagementoren:  Nikki Vanwijngaerden, Jo Homblé, Anke De 

Cneudt, Kim Roden, Jannie Vanhove, Indra Reynders
• Hoofdverantwoordelijke mentoren: Nikki 

Vanwijngaerden
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven 6

2.6 Artsen en specialismen
• Abdominale heelkunde: Dr. Mulier K., Dr. Haers,  Dr. 

Drubbel, Dr. Sagaama, Dr. Bury
• Anesthesie: Dr. Neyens,  Dr. Van Severen, Dr. De Smet, Dr. 

Vandoorne, Dr. Esteves Martins, Dr. Swinnen, Dr. Weyns, Dr. 
Spincemaille, Dr. Hulsbosch, Dr. Hendrix

• Gynaecologie: Dr. Van Dijck, Dr. Koninckx ,  Dr. Putseys,  Dr. 
Joos,  Dr. Deyaert, Dr. Verjans, Dr. Vandecasteele, Dr. Nwoye Millie

• Mond-, kaak-, aangezichtschirurgie: Dr. Lorré, Dr. 
Neven,  Dr. Vanhove, Dr. De Temmerman 

• Neurochirurgie: Prof. Thys, Dr. Dejaegere, Dr. Devloo, Dr 
Depreitere

• Oftalmologische heelkunde: Dr. Van Ruymbeke, Dr. 
Hendrickx, Dr. Somers, Dr. Dens 

• Orthopedie: Dr. Mulier, Dr. Reynaert, Dr. Milants, Dr. Van 
Poppel, Dr. Peeters, Dr. Mufty, Dr. Dendooven

• Oto-, rhino-, larynxchirurgie: Dr. Strobbe, Dr. Charlier, Dr. 
Samoy, Dr. Bogaerts  

• Plastische heelkunde: Dr. Dupont
• Unit voor Reproductieve Geneeskunde (URG): Dr. 

Puttemans, Dr. Gordts 
• Urologische heelkunde: Dr. Winnepenninckx , Dr. Swinnen, 

Dr. Van Haute
• Vaatheelkunde: Dr. Deridder, Dr. Malliet, Dr. Cuppens,  

Dr. Massi 

2.7 Multidisciplinair team
Logistieke medewerkers, de schoonmaak, verpleegkundigen en 
artsen. 

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven 7



Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven 8

3. Dagindeling

Diensturen voor studenten
V: 07u30 - 15u36 
H: 08u00 - 16u06  
L: 12u30 - 20u30      

Je uurrooster wordt opgemaakt door de mentoren en aan jou 
bezorgd per mail of op je stageplaats.. Wegens het complexe en 
urgente karakter van de dienst, vragen we hierrond enige flexibiliteit. 

Wanneer je een V- of een H-shift hebt, krijg je rond 10u een kwartier 
pauze. Bij een L-shift krijg je dat kwartier pauze in de namiddag.  
De middagpauzes vinden plaats tussen 11u30 en 13u30. Je pauze 
duurt een halfuur. 

Het moment van je pauze is afhankelijk van de planning en wordt 
bepaald door je duoverpleegkundige.  
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4. afspraken 
Deze stage is geen kijkstage. We verwachten een actieve bijdrage van 
jou. (zie puntje 5: verwachtingen van de student) 

Bij het begin van de stageperiode dien je je leerdoelen te bezorgen 
aan de stagementor. Je leerdoelen kan je per week opstellen en 
kenbaar maken op de dienst.  

Iedere student krijgt op zijn eerste stagedag een identificatiebadge 
en een sleuteltje. Voor de badge vraagt de stagecoördinator een 
waarborg die cash of bij voorkeur via bancontact betaald kan worden. 
Er wordt dan ook verwacht dat je deze badge zichtbaar draagt,  zo 
ben je herkenbaar voor andere medewerkers en patiënten in ons 
ziekenhuis. Dankzij deze badge kan je in het cafetaria genieten van 
de personeelstarieven. 

Binnen het ziekenhuis, meer bepaald het operatiekwartier, wordt 
specifieke beroepskledij en schoenen voorzien. De regels hieromtrent 
worden samen met één van de mentoren overlopen. Gezien de aard 
van de werkomgeving vragen wij om aandacht te schenken aan 
hygiëne. Dit wil zeggen dat de haren onder de muts moeten zitten, 
er geen juwelen worden gedragen (met uitzondering van kleine 
oorbellen), make-up gebruik beperkt moet blijven en de nagels 
verzorgd, kort en niet gelakt zijn.  



5. verwachtingen
Wanneer je stage start, krijg je van ons een lijst die een overzicht zal 
bieden van onze wekelijkse verwachtingen.  

Elke student wordt geacht zijn/haar leerproces in handen te nemen. 
De student evalueert zichzelf op regelmatige tijdstippen en tracht 
zijn leerdoelen te behalen. Je leerdoelen worden gedurende je stage 
aangevuld of bijgewerkt. Je bespreekt deze dagelijks met je duo-
verpleegkundige bij aanvang van je stagedag.  

Wij verwachten dagelijks een feedbackfiche, maar vragen hier niet 
actief naar. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. In de stagemap die je 
op dienst zal krijgen, zit een papier dat afgetekend moet worden door 
je duo-verpleegkundige bij het terugkrijgen van elke feedbackfiche. 

We vragen je ook om op het einde van je stage een evaluatie in te 
dienen over je dienst en jouw stage-ervaring. 

Hier een beknopte opsomming van handelingen/instellingen die we 
verwachten: 
• De student kan het chirurgische traject dat een patiënt in het OK 

volgt uitleggen. 
• De student kan het ECG aanleggen en afwijkingen interpreteren.
• De student kan een perifeer infuus plaatsen. 
• De student kan de bloeddruk- en saturatiemeter aanleggen. 
• De student kan de ‘Sign-in’ en ‘Sign-out’ procedure uitvoeren. 
• De student kan al het materiaal voor anesthesie klaarleggen. 
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• De student kan assisteren bij intubatie. 
• De student kan de meest gebruikte medicatie uitleggen en 

klaarleggen. 
• De student houdt rekening met steriliteit en weet wat dit inhoudt. 

Bv: is de verpakking nog steriel, welke zone is steriel en welke 
niet… 

• De student kan materiaal steriel aangeven. 
• De student kan een operatieschort dichtdoen. 
• De student begrijpt het verschil tussen een “omloopverpleegkundige” 

en een “instrumenterend verpleegkundige”. 
• De student kan de patiënten zelfstandig installeren in rugligging. 
• De student begrijpt  het reilen en zeilen in de recovery. 
• De student kan een operatiezaal mee gebruiksklaar maken.  
• De student bereidt zich voor op toekomstige ingrepen door middel 

van de OK- planner. 
• De student is stressbestendig. 
• De student neemt initiatief. 
• De student neemt zijn verantwoordelijkheid.
• De student kan prioriteiten stellen. 

Mits toestemming van de chirurg kan een student de kans krijgen om 
steriel mee aan tafel te gaan. 

• De student kan zijn handen volgens de regels scrubben en rubben. 
• De student kan een steriele schort aandoen. 
• De student kan steriele handschoenen aandoen. 
• De student kan de steriliteit bewaren. 
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6. tot slot
Wij wensen je een heel leerrijke en productieve stage!

Grijp zoveel mogelijk leerkansen. Je kan met vragen of opmerkingen 
steeds bij een van de mentoren terecht. 

Veel  succes! 
                        


