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Beste stagiair geneeskunde, 

 

Wij wensen jou van harte welkom op onze dienst Gynaecologie-Verloskunde en hopen dat je op onze 

dienst een leerrijke en aangename stage hebt. 

  

Met deze informatiebrochure hopen wij je wegwijs te kunnen maken binnen onze dienst en praktische 

informatie te geven over hetgeen van je verwacht wordt. 

 

Vooreerst blijft het initiële aandachtspunt dat je gedurende je stage veel mag observeren en 

bestuderen. Het is onze eerste taak om je aldus inzicht te laten verkrijgen in de meest courante 

gynaecologische pathologie en obstetrische vaardigheden zodat je dit als achtergrond kan meenemen 

in je verdere loopbaan. 

 

Een goede basis in de Gynaecologie-Verloskunde is een must als arts-in-wording. 

  

Wie zijn wij ? 
Wij zijn een dynamisch team van drietalige gynaecologen waarbij ieder, naast de algemene 

gynaecologie en verloskunde, zich heeft toegespitst op een specifieke subspecialisatie. 

  

Wij stellen ons en onze subspecialisatie graag even voor:           

  

- Dr. Charles: oncologie, senologie      BIP : 2833 

- Dr. Waterkeyn: laparoscopische heelkunde, oncologie, robotchirurgie  BIP : 2832 

- Dr. Vanderlinden: stagebegeleidster, stagemeester ASO,  

coördinator borstkliniek, senologie       BIP: 4735 

- Dr. Schrurs: fertiliteit        BIP: 4739 

- Dr. Depierreux: verloskunde       BIP: 2737 

- Dr. Moulart: morfologische echo      BIP: 2834 

- Dr. Swijgers: morfologische echo      BIP: 2836 

- Dr. Van Der Heyden: laparoscopische heelkunde     BIP: 4733 

- Dr. Dulière: morfologische echo       BIP: 2838 

- Dr. Grauwen: bekkenbodemkliniek      BIP: 2831 

 

Voor meer uitleg en foto, ga naar 

https://www.europaziekenhuizen.be/nl/onze-artsen-en-

zorgverleners?title=&field_prenom_value=&field_langue_target_id=All&field_service_target_id=108

&field_site_target_id=183&field_service_target_id_1=&field_service_target_id_2=&page=0 

  

Ons team wordt bijgestaan door vroedvrouwen die eveneens een deel van de prenatale raadplegingen 

verzekeren. Naast onze administratieve medewerkers, hebben wij ook (gemiddeld 3) assistenten in 

opleiding van KU Leuven en UC Louvain die ons bijstaan in onze dagdagelijkse bezigheden en waarmee 

je ook nauw zal samenwerken. 

 

 

https://www.europaziekenhuizen.be/nl/onze-artsen-en-zorgverleners?title=&field_prenom_value=&field_langue_target_id=All&field_service_target_id=108&field_site_target_id=183&field_service_target_id_1=&field_service_target_id_2=&page=0
https://www.europaziekenhuizen.be/nl/onze-artsen-en-zorgverleners?title=&field_prenom_value=&field_langue_target_id=All&field_service_target_id=108&field_site_target_id=183&field_service_target_id_1=&field_service_target_id_2=&page=0
https://www.europaziekenhuizen.be/nl/onze-artsen-en-zorgverleners?title=&field_prenom_value=&field_langue_target_id=All&field_service_target_id=108&field_site_target_id=183&field_service_target_id_1=&field_service_target_id_2=&page=0
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Waar bevindt zich de dienst ? 
De consultaties bevinden zich op het gelijkvloers, route 122. Je persoonlijke spullen kan je op het 

secretariaat (tel 02/614.27.30) plaatsen. Onze secretaresses helpen je graag. 

  

De materniteit en het verloskwartier bevinden zich op de tweede verdieping. 

  

Het operatiekwartier bevindt zich tevens op de tweede verdieping, tegenover de materniteit en het 

verloskwartier. Hier bel je aan en vraag je aan de verantwoordelijke of er nog een kastje vrij is waar je 

je spullen kan plaatsen. 

 

Wat mag ik doen als stagiair ? 
Als stagiair is het zo dat je bij ons dagelijks de consultaties (gelijkvloers - Tel 02/614.27.30) mee mag 

volgen.  

 

De consultaties beginnen doorgaans om 9uur. Jullie kunnen dit nagaan op de agenda (Ultra-Agenda). 

Je klopt op de deur bij iemand van ons en vraagt of je mag meevolgen. Tijdens de consultaties zelf mag 

je zeker actief participeren en vragen stellen, vanzelfsprekend best tussen de consultaties door. Af en 

toe zullen wij je ook vragen om autonoom de anamnese bij een patiënte af te nemen, alsook een 

klinisch onderzoek, of zelfs een obstetrische echo. Wij verwachten hierbij dat je jezelf steeds correct 

voorstelt en vraagt aan de patiënte of zij hiertegen bezwaar heeft. 

 

Vergeet ook niet de assistenten te vragen of je bij hen kan meevolgen. Zij immers hebben de spoed-

zoemer en zien dus de dagelijkse spoedopnames. 

 

Daarnaast kan en mag je ook meevolgen op de materniteit en de verloskamer (tweede verdiep- Tel 

02/614.29.89). Op de materniteit is een verantwoordelijke assistent aanwezig waaraan je kan vragen 

of je kan meevolgen met de dagelijkse toer. Op deze dienst zul je ook eens alleen toeren en de 

ontslagpapieren afgeven aan de patiënten, na de uitleg gehad te hebben van de assistent over wat 

belangrijk is om te bevragen en uit te leggen. 

 

Op het verloskwartier kan je vragen of je een arbeid mag meevolgen en evt. kunt assisteren bij een 

bevalling. Het best loop je ’s ochtends eens langs om dit met de vroedvrouw van dienst af te spreken  

of met de gynaecoloog wiens patiënte in arbeid is. 

 

Stel je steeds correct voor aan de parturiënte en haar partner. Wanneer je van wacht bent, kun je ook 

jouw telefoonnummer op de verloskamer achterlaten zodat ze jou bij een bevalling of keizersnede 

kunnen verwittigen. 

 

Iedere week is er een operatie-programma. Je wordt verondersteld om met je collega stagiair af te 

spreken wie die dag naar de operatiezaal (tweede verdiep Tel 02/614.26.00) gaat om te assisteren. 
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Het OK-schema ziet er als volgt uit: 

 

 Iedere week OK op woensdag en vrijdag, One Day op donderdag. 

 Alternerend zijn er twee OK zalen op vrijdag. 

 Daags het operatieprogramma worden de patiënten gezien door de assistent, en ook hier mag 

je gerust meegaan om je klinisch onderzoek (auscultatie – palpatie) te oefenen. Lees je in in het 

dossier zodat je de ingreep en indicatie beter begrijpt. 

 Elke maandagochtend om 08 uur is er een preoperatieve staf op de consultatie. 

 

In OK starten we stipt om 7u45 uur! Er is een locker beschikbaar alsmede operatiepakje. Breng wel je 

operatieklompen mee. 

  

Wekelijks zijn er ook stafs: 

 

- maandag om 8u: staff ter bespreking van de geplande operaties in consultatiekabinet van Dr 

Vanderlinden 

- dinsdag om 13u: multidisciplinair overleg (MOC) oncologie in één van de vergaderzalen naast 

de Mezzanina (+1) 

- donderdag om 13u: op de materniteit = staf obstetrie.  

 

Wij moedigen ten zeerste zelfstudie aan en helpen je graag bij het uitwerken van een casus of stagewerk 

die je ook, indien gewenst, op één van onze stafmeetings mag voorstellen. 

 

Maandelijks: 

 

- Grote staf verloskunde in één van de vergaderzalen naast de Mezzanina (+1): elke eerste 

donderdag van de maand om 13 uur.  

- Journal Club door assistenten op dinsdagochtend 7u30 (programma te vragen aan 

stagebegeleider) 

  

Algemeen dus volgend weekschema: 
 Maandag aanwezig om 8u: Eerst staf, nadien keuze tussen consultaties meevolgen, materniteit 

of verloskwartier.  

 Dinsdag aanwezig om 9u, opnieuw keuze tussen consultaties, materniteit of verloskwartier.    

MOC oncologie om 13u. 

 Woensdag: aanwezig om 7u45 u op het operatiekwartier tot einde programma. 

 Donderdag: aanwezig om 7u45 op het operatiekwartier – One Day, einde voorzien rond de 

middag. Staf obstetrie op materniteit om 13u. Namiddag consultaties, materniteit of 

verloskwartier. 

 Vrijdag: aanwezig om 7u45 u op het operatiekwartier tot einde programma. 

  

Als je met meerdere stagiairs bent, spreken jullie onderling af wie van jullie welke dag het 

operatieprogramma mee volgt. De andere kan dan op de consultaties, materniteit of verloskwartier 

meevolgen. 
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Wachten ? 
Het is zo dat je geen specifieke wachten doet voor onze dienst, maar algemene heelkunde wachten op 

de spoeddienst verricht met prioriteit voor assisteren van gynaecologische urgenties zoals een 

keizersnede. Deze wachten worden tussen alle stagiairs van St-Elisabeth onderling geregeld. De 

wachten worden momenteel geregeld door de assistent heelkunde en intern gecommuniceerd. Waar 

en hoe de wachten worden gecommuniceerd vraag je best aan collega-stagiairs die reeds enige tijd 

voor jou hier aan hun stageperiode begonnen zijn. Per wacht worden punten toegekend, naargelang 

het gaat om een maandag, dinsdag,… of zondag. Zodoende worden de wachten evenredig verdeeld 

onder alle stagiairs. 

 

Wil je graag tijdens de nacht ook een bevalling meevolgen, vraag dan aan de assistent van wacht (of 

soms supervisor), of ze je willen opbellen evt. per gsm als een patiënte in arbeid is. 

 

Met deze uitleg hopen wij dat voor jou alles wat duidelijk is bij aanvang van je stage. Aarzel niet als je 

nog vragen hebt om iemand van de ploeg aan te spreken, we helpen je graag! 

 

 

 

 

 

  

« Wij wensen je een leerrijke en gezellige 

stageperiode toe bij ons! » 
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De Europa Ziekenhuizen zijn een referentieziekenhuis voor Brussel en omgeving. Als meertalig 
algemeen ziekenhuis bieden wij een volledig zorgaanbod aan op onze drie sites, St-Elisabeth in Ukkel, 
St-Michiel in Etterbeek/Europese Wijk en het Bella Vita Medical Center in Waterloo. 

Met ruim 300 artsen-specialisten en 1.800 medewerkers zetten wij ons elke dag samen in om zo’n 2500 
patiënten een juiste diagnose, een gepaste behandeling en gepersonaliseerde zorg te bieden. Daarbij 
zetten wij de meest geavanceerde medische technologie in binnen een hedendaagse infrastructuur, 
om iedere patiënt hoog kwalitatieve en veilige zorg te bieden in het grootst mogelijke comfort. 
 

 

 

 

 

 

www.europaziekenhuizen.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gepersonaliseerde benadering 

Respect 

Competent 

Doeltreffend  

Geavanceerd 

Site St-Elisabeth 

De Frélaan 206 - 1180 Brussel 

       02 614 20 00 

 

 

Bella Vita Medical Center 

Allée André Delvaux 16 - 1410 Waterloo 

        02 614 42 00 

Site St-Michiel 

Linthoutstraat 150 - 1040 Brussel 

        02 614 30 00 

 

 

Externe raadpleging Halle  

Bergensesteenweg 67 – 1500 Halle  

        02 614 95 00 

 


