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Algemene gegevens 

 
Diensthoofd: 
 
Hoofdverpleegkundige:  

 
Dr. Spinhoven (waarnemend) 
 
Filip Deferme                          3515 

 
Specialisme: 

 
Medische beeldvorming 

  

    
Digitale radiologie & mammografie   
 Unitverantwoordelijke Johan De Roeck  3194 
 
Angiografie-interventieradiologie 

  

 Unitverantwoordelijke Marc Verbist  4637 
 
CT-scan 

  

 Verantwoordelijke Danielle Truyen  4599 
 
Magnetische resonantie 

  

 Unitverantwoordelijke Michel Geldof  5478 
 
Administratie 

  

 Unitverantwoordelijke Chris Timmermans  4109 

 
Specifieke doelstellingen 

 diagnostische onderzoeken 
 therapeutische onderzoeken 
 

 
Pathologieën en behandelingen 

Pathologieën 
 alle ziektebeelden 
 
Behandelingen 
 diagnostische (FNAC) en evacuerende puncties 
 plaatsing stents 
 embolisaties 
 toediening van cytostatica 
 plaatsing van katheters onder beeldvorming  
 botbiopsieën 
 borstbiopsieën 
 
 
Kenmerken van zorgcategorieën 

 gezonde en hulpbehoevende volwassenen, bejaarden en pediatrische patiënten, zowel ambulant als 
gehospitaliseerd 

 
 
Meest voorkomende verpleegactiviteiten 

 voorbereiding en nazorg van de patiënt voor het radiologische onderzoek 
 plaatsen van een intraveneuze katheter 
 plaatsen van een blaaskatheter 
 
Specifiek voor de VE 
 C- handelingen (toevertrouwde geneeskundige handelingen): bediening van toestellen voor medische 

beeldvorming  
 toediening van contrastmiddel via orale, anale of intraveneuze weg 
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Overlegstructuren op de VE 

Verpleegkundig niveau: 
 maandelijks overleg tussen de hoofdverpleegkundige en de unitverantwoordelijken 
 dienstvergaderingen georganiseerd per cluster 

 
Met artsen: 
 maandelijkse interne stafvergadering 
 
Multidisciplinair overleg: 
 alle verpleegafdelingen, consultatiediensten en technische diensten 
 artsen van diverse disciplines 
 extramurale diensten 
 
 
Verpleegkundige dagindeling op de VE 

 Week Weekend 
 

Digitale Radiologie 08.00 – 16.30 of 08.30 – 17.00 
16:30 – 21:30 
17.00 – 22.00 
22.00 – 08.00 

 

08.00 – 16.00 
16.00 – 22.00 
22.00 – 08.00 

CT-scan 08.00 – 16.30 of 08.30 – 17.00 
09.30 – 18.00 
vanaf 18.00 wachtdienst 

 

wachtdienst 

Angiografie - 
Interventieradiologie 

08.00 – 16.30 of 08.30 – 17.00 
vanaf 17.00 wachtdienst 

 

wachtdienst 
 

Magnetische Resonantie 07.00 – 15.30 
08.00 – 16.30 
10:30 – 19:00 (enkel op vrijdag)  
14:00 – 22.00 (MA-DI-WO-DO) 
vanaf 20.00 wachtdienst 

wachtdienst 

 
 
Samenwerking met andere disciplines 

 alle verpleegafdelingen, consultatiediensten en technische diensten. 
 artsen van diverse disciplines 
 extramurale diensten 
 
 
Vereiste voorkennis en vaardigheden voor studenten 

 verpleegtechnische en basiskennis van het 3e jaar bachelor verpleegkunde. 
 
 
Inscholingsprogramma voor studenten 

De stage voor eerste- en tweedejaars studenten ziekenhuisverpleegkunde: 
Je stage is een beperkte kijkstage (kennismaking) in combinatie met je hoofdstage op een 
ziekenhuisafdeling. Doelstelling van deze stage is om kennis te maken met de verschillende radiologie 
onderzoekentechnieken, specifiek voor het specialisme van je hoofdstage. 
 
De stage voor derdejaars studenten ziekenhuisverpleegkunde: 
Je stage is vooral een kijkstage. Dit houdt in dat je gedurende de gehele stage onder directe begeleiding 
staat van één of meerdere verpleegkundigen op de afdeling Radiologie. Het doel van de stage is dat je een 
beeld krijgt van de organisatie van de afdeling en van het volledige verpleegkundige proces. Verder wordt er 
van je verwacht dat je in staat bent om, onder toezicht van een verpleegkundige van de afdeling, eenvoudige 
procedures zelfstandig uit te voeren.  
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Er wordt van je verwacht dat je een actieve rol speelt in het optimaal benutten van oefenkansen rond 
beroepsvaardigheden. 
 
De stage voor technologen in de medische beeldvorming: 
 
 Eerstejaars: 

 Conventionele Radiologie: uitvoeren van osteo-articulaire onderzoeken, met begeleiding van 
een mentor en een procedureboek 

 
 Tweedejaars: 

 Conventionele Radiologie:  

 kijkstage contrastonderzoeken 

 verder inoefenen van osteo-articulaire onderzoeken, met begeleiding van een 
mentor en een procedureboek 

 Digitale Subtractie Angiografie & Interventie: kijkstage 

 Computer Tomografie: uitvoeren van eenvoudige onderzoeken onder begeleiding van een 
mentor 

 
 Derdejaars: 

 Conventionele Radiologie: kijkstage mammografie, eventueel uitvoeren van eenvoudige 
onderzoeken onder begeleiding van een mentor 

 Computer Tomografie: uitvoeren van eenvoudige onderzoeken onder begeleiding van een 
mentor 

 Magnetische Resonantie beeldvorming: kijkstage, eventueel uitvoeren van eenvoudige 
onderzoeken onder begeleiding van een mentor 

 
 
Inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers 

 Bijscholing voor nieuwe verpleegkundigen gebeurt op de afdeling aan de hand van de opgestelde 
procedures en persoonlijke begeleiding. 

 Bijscholing radioprotectie gebeurt via externe vorming. 
 
 
Aan te bieden stagetrajecten en meeloopstages 

zie bijlage “Stagewerkplan” 
 
 
Namen referentieverpleegkundigen en experten 

 
Referentieverpleegkundigen Ziekenhuishygiëne & veiligheid: 
- Anne Menke  
- Erwin Verbeeck 
- Kathleen Baeten 
 
Referentieverpleegkundige TILT: 
- Mona Van Der Auwera  
- Erwin Verbeeck 
- Marc Verbist  
 
Referentieverpleegkundige BLS: 
- Annemie Spallier  
- Jo Caers  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docbase/qdc/Templates/docbase.asp?action=SelOpenDocument&DetailsMode=2&Docname=00051062&Type=UZA_DOCS&LoginMode=1&LinkToVersion=2&OpenFileMode=2&password=wmmrro&username=uza
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Experten: 
 

Digitale Radiologie  

- Neuroradiologie: RX schedel & Wervelkolom: Annemie Spallier  

- Body: thorax & abdomen: Anne Menke  

- Body: contrastonderzoeken: Anne Menke  
Els Verstraeten  

- Osteo-articulair: RX skelet: Els Verstraeten  
Tania Van Den Brande  

- Mammografie Danielle Meyer  
Ann Rumes  
Mona Van Der Auwera  

  
CT-scan Danielle Truyen 

Eveline Venstermans 
Erwin Verbeeck 

  

Angiografie - Interventieradiologie Marc Verbist 

  

Magnetische Resonantie Floris Vanhevel 
Jonas Dieltiens 

 
 
Namen mentoren 

 
Digitale Radiologie (DR): 

 
Jonathan Van Baekel 
Annemie Spallier  

 
tel. 3194 
tel. 3194 

 
Computer Tomografie (CT- scan): 
 
 
 
Magnetische resonantie: 
 
 
Angiografie – Interventieradiologie 

 
Danielle Truyen 
Evelien Venstermans 
Sven Dorriné 
 
Jonas Dieltiens 
Michel Geldof     
 
Lynn Brouhon       

 

 
tel. 4599 
tel. 4599 
tel. 4599 
 
tel. 5478 
tel. 5478 
 
tel. 4637 

 
 
 


