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Heb jij een kloppend  voor de zorg?  
En ben jij een...

Hartelijke teamplayer
Alerte klinische denker
Reflectieve professional
Toegewijde zorgdrager?

Zet je carrière dan op het juiste spoor  
bij het H. Hartziekenhuis Mol!
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Naast een centrale ligging en familiaal karakter, kunnen wij - als perifeer ziekenhuis - 
inspelen op de professionele nieuwsgierigheid van elke student en blijf je niet op je 
honger zitten. Wij hebben een heel gamma aan stagetrajecten uitgewerkt, waarbij 
je vertrekt vanuit een hoofdafdeling (een centraal station als het ware) van waaruit 
elke student op multidisciplinaire wijze in contact komt met andere afdelingen en 
zo bijvoorbeeld een patiënt kan (op)volgen doorheen zijn ziekenhuisbezoek. Wil je 
nieuwe oorden verkennen die niet vermeld staan in een door ons opgemaakt traject? 
Geen probleem! Daarvoor zijn treinwissels uitgevonden en kan er een traject op maat 
worden uitgewerkt voor elke student. 
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EEN GREEP UIT ONS AANBOD… 

Traject 1: Medisch-technische diensten
De dienst radiologie-nucleaire geneeskunde is je centraal station. Van hieruit kan je je 
reis persoonlijk uitstippelen door tussenstops te maken bij het labo om bloedafnames 
te verzorgen en/of enkele dagen de consultatie cardiologie, neurologie en/of 
pneumologie bijwonen om kennis te maken met allerhande technische onderzoeken 
zoals fietsproeven, longfunctietesten, EEGs,…

Traject 2:  Acute zorg 
Binnen dit traject kan zowel de dienst intensieve zorgen als de dienst spoedgevallen 
je centraal station zijn. Vanuit deze stations kan je een patiënt volgen naar de dienst 
radiologie en/of het operatiekwartier. Verder is het ook mogelijk om een tussenstop te 
maken in het andere centrale station van de acute zorg dan je standplaats. 

Traject 3: De internistische patiënt
Het traject van de internistische patiënt heeft een centraal station waarbij je een 
opstap kan nemen op diverse perrons. Je begin-, tussen- en eindhalte bevinden 
zich op hetzelfde perron. Je hebt de keuze uit de diensten cardiologie, inwendige, 
geriatrie of internistisch-oncologisch dagziekenhuis. Afhankelijk van je perron en de 
focus op een bepaalde patiëntengroep kan je zeer veel tussenstoppen maken: van 
het volgen van onderzoeken op één of meerdere consultaties, het bijwonen van het 
Cathlab (hartkatheterisatie), het volgen van onderzoeken op de afdeling endoscopie, 
radiologie- nucleaire geneeskunde, het volgen van enkele geheugenscreenings 
en andere activiteiten op het geriatrisch dagziekenhuis tot het meelopen met het 
palliatief support team of de wondzorgverpleegkundige op de consultatie. 
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Traject 4: De operatieve patiënt
Één van de diensten heelkunde, chirurgisch dagziekenhuis of het operatiekwartier 
kan je centraal station zijn. Binnen dit traject kan je een tussenstop maken op de 
wondzorgconsultatie en/of gipskamer of een aantal dagen een kijkje gaan nemen 
in ons pijncentrum. Aanvullend is het ook mogelijk om bij de andere afdelingen een 
kijkje te nemen om het totale traject van de patiënt beter in kaart te brengen.

Traject 5: De pediatrische patiënt
Binnen dit traject kan zowel de dienst pediatrie als de dienst neonatologie je centraal 
station zijn. Je hebt de mogekijkheid om de ambulante dienst van de pediatrie bij 
te wonen of kan een kijkje nemen op het pediatrisch chirurgisch dagziekenhuis. 
Afhankelijk van het aanbod kan je ook de opvang van een pasgeborene na een 
vaginale geboorte of een sectio caesarea bijwonen. 

Indien de voorgenoemde trajecten en keuzemogelijkheden niet helemaal aan je 
wensen voldoen of als je net een heel specifiek traject wil volgen, dan is dit geen 
probleem!
Bij ons kan je met de nodige treinwissels een eigen traject uitstippelen om alle 
leerkansen maximaal te benutten. Wij vragen je om dan contact op te nemen met 
onze opleidingscoördinatoren die samen met jou de wensen en mogelijkheden op 
elkaar trachten af te stemmen.

Opleidingscoördinatoren:
Sandra Bouilliart en Sofie Carpentier
Email: opleidingscoordinator@azmol.be
Telefoon: 014/71 28 82 of  014/71 28 36

© Mike Enerio
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H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be
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Deze brochure werd ontwikkeld door, en is 
eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.

Elke reproductie of verspreiding zonder 
toestemming van de eigenaar is verboden.

 

Datum laatste aanpassing: 27 mei 2019

Naam auteur / verantwoordelijke: Sandra Bouilliart 
en Sofie Carpentier

Kwalificaties auteur: opleidingscoördinatoren
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43


