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ZNA Sint Elisabeth 

1 Voorstelling van de site 

Het Sint-Elisabethgasthuis in Antwerpen is het oudste ziekenhuis van de stad, met een 
oorsprong als gasthuis die teruggaat tot de 12e eeuw. Momenteel is het ziekenhuis gespecialiseerd 
in geriatrie en revalidatie en maakt het deel uit van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. In de 
voormalige kloostervertrekken van het gasthuis is het congres- en sociocultureel 
centrum Elzenveld gevestigd. 

De directie van ZNA Sint Elisabeth heet je van harte welkom op deze nieuwe stageplaats. Wij 
hopen dat je hier een aangename werksfeer mag aantreffen en vooral dat je je vooropgestelde 
leerdoelen kan realiseren 

ZNA Sint-Elisabeth biedt een brede waaier aan behandelingen en onderzoeken.  
 
Naast de gespecialiseerde zorg op vlak van revalidatie (zowel tijdens de hospitalisatie als 
ambulant), geriatrie, een volwaardig dagcentrum geriatrie en stresskliniek  kan je er ook 
terecht voor een radiologisch onderzoek, preventief medisch onderzoek 
(bedrijven), chirurgische hospitalisatie en raadplegingen  bij meer dan 30 specialisten uit 
diverse medische disciplines.  

 

  

                                      

                                      

                                       

De bedoeling van deze brochure is je algemene informatie te geven betreffende de site 
Sint Elisabeth, wat van belang kan zijn bij de start van je stage. 

Elke verpleegafdeling heeft een eigen informatiebrochure , die je kan raadplegen en die je wordt 
overhandigd bij de start van je stage. 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekenhuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gasthuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geriatrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Revalidatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekenhuis_Netwerk_Antwerpen
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/Sites/ZNA%20Sint-Elisabeth/Zorgaanbod/Revalidatie.aspx
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/Sites/ZNA%20Sint-Elisabeth/Zorgaanbod/Geriatrie.aspx
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/Sites/ZNA%20Sint-Elisabeth/Zorgaanbod/Stresskliniek.aspx
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/Sites/ZNA%20Sint-Elisabeth/Zorgaanbod/Low-care%20dialysecentrum.aspx
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/Sites/ZNA%20Sint-Elisabeth/Zorgaanbod/Preventieve%20geneeskunde.aspx
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/Sites/ZNA%20Sint-Elisabeth/Zorgaanbod/Medische%20beeldvorming.aspx
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/Sites/ZNA%20Sint-Elisabeth/Zorgaanbod/Raadplegingen.aspx
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/Sites/ZNA%20Sint-Elisabeth/Zorgaanbod/Chirurgische%20daghospitalisatie.aspx
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/Sites/ZNA%20Sint-Elisabeth/Zorgaanbod/Multidisciplinair%20team.aspx


ZNA Sint Elisabeth 

Structuur van het ziekenhuis 

Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen(ZNA) is in 2004 ontstaan uit de voormalige OCMW-ziekenhuizen 
van Antwerpen waarbij de taken van het openbare ziekenhuis steeds gewaarborgd blijven. Voor meer 
informatie  kan je ook een kijkje nemen op de website www.zna.be  

Alle ZNA campussen vormen samen één algemeen ziekenhuis met eenzelfde erkenningsnummer. 
Naast het Management Comité van gans ZNA heeft elk ziekenhuis haar eigen lokale bestuur.  

 

Het Directie Comité bestaat uit: 

 

• Hoofdgeneesheer: Dr. A. Anné 
• Directeur Patiëntenzorg: mevr. L. Gonnissen 
• Operationeel Directeur: dhr. D. Dockx 

 

 

Alain Ysebaert, verpleegkundig bedrijfsleider, heeft de dagelijkse leiding van de afdelingen G en SP en 
Fysiotherapie. 

  

 

2 Contactgegeven 

Adres: Leopoldstraat 26 
 2000 Antwerpen 
 03 234 41 11 
 
Stagecoördinator: Linda Quarin 
         linda.quarin@zna.be 

03 234 44 27 
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ZNA Sint Elisabeth 

3   Grondplan 
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4 HR 

Contact:  hr.jp-hb-el-cm@zna.be: lokale HR 
   03 217 79 02 
                         Afhalen badge / bij problemen met badge 
    
Openingsuren: Op donderdag van 8.00 u. – 15.00 u. 
                          3de verdieping route 58 lokaal 304 
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ZNA Sint Elisabeth 

5 Bereikbaarheid 

Met de wagen 

 
• Er is geen parking voorzien voor de studenten.  
• De parking wordt voorbehouden voor ambulante patiënten en bezoekers. 
• In de wijde omgeving van het ziekenhuis is het betalend parkeren. 
• Kom je toch met de wagen, parkeer dan op een van de P+R aan de buitenrand van de 

stad en neem daar het openbaar vervoer. 

Met het openbaar vervoer 

Lijn:  Route:  

 Tram 4  Hoboken - Silsburg  

 Tram 7  Mortsel - Sint-Pietersvliet 

Met bovenstaande tramlijnen stap je af aan de halte Mechelseplein. Wandel door de poort 
van het Elzenveld, de ingang van het ziekenhuis is verderop op je rechterkant. 

 

Lijn: Route: 

 Tram 12   Sportpaleis - Bolivarplaats  

 Tram 24  Silsburg - Schoonselhof  

 Bus 1  Hemiksem - Hoboken - Rijnkaai  

 Bus 13  Polderstad - Hoboken - Eilandje  

 Bus 290  Antwerpen Rooseveltplaats - Niel - Boom  

 Bus 500  Antwerpen - Boom - Rumst - Mechelen 

 

Met bovenstaande bus-en tramlijnen stap je af aan de halte Nationale Bank. Wandel de 
straat in links van de Nationale Bank, het ziekenhuis ligt net voorbij het kruispunt op je 
linkerkant. 

Informatie over dienstregelingen voor tram en bus kan je opvragen bij De Lijn op het 
infonummer 070 220 200 of op de website www.delijn.be. 

Met de fiets 

• Een fietsenparking is voorzien in de garage (zie plan) 
• De fietsenstalling is toegankelijk via de grote poort aan de Leopoldstraat (kant 
         Leopoldplaats) met je ZNA badge. Zij is geprogrammeerd voor de periode die je  
         stage loopt in het ziekenhuis.  
• De afgesloten fietsenstalling kan je betreden met je ZNA badge. 
• Opgepast!  Wanneer je door de ingangspoort het terrein van het ziekenhuis oprijdt 
         moet je links houden. Het tegemoetkomend verkeer komt rechts van je. Dit is om 
         praktische redenen. 
         Bij het verlaten van het terrein geldt deze regel ook. 

• Een niet-beveiligde fietsenstalling vindt je naast de hoofdingang. Hier sta je op eigen 
         verantwoordelijkheid. 

Bromfietsen of moto’s kunnen geparkeerd worden in de parkeergarage op het niveau -1. 
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ZNA Sint Elisabeth 

6 Richtlijnen 

6.1 Badge. 

• Bij je eerste stage binnen ZNA krijg je een gepersonaliseerde badge. 
• Aan deze badge worden bij elke stageperiode in een ZNA- ziekenhuis de nodige  
     toegangen gekoppeld, die nodig zijn om het ziekenhuis te betreden of om  bepaalde 
     handelingen te kunnen uitvoeren (POCT,  M2M, elektronische apotheek)  
• Deze badge hou je bij tijdens je ganse opleiding. Verlies haar niet. De eerste badge 
     krijg je gratis. Bij verlies, betaal je voor een nieuwe. 

6.2 Uniformen 

• Werkkledij behoort zowel functioneel als hygiënisch verantwoord te zijn en als 
         dusdanig gedragen te worden. 
• Draag altijd je ZNA- badge ter identificatie. 

Het dragen van opvallende kentekens van filosofische, godsdienstige, politieke of andere 
aard is verboden. 

6.3 Kleedkamers 

• Je kan de kleedkamer enkel betreden door je badge te gebruiken. 
• De student brengt zelf een (klein) hangslot mee om de vestiairekast af te sluiten. De 
         kleedkamers bevinden zich in de kelder. 
• Gelieve geen waarden achter te laten in de kleedkamers en op de afdeling 
• Na elke stageperiode laat je de vestiairekast leeg, rein en zonder slot achter, ook al  
         kom je nog terug voor een volgende periode. 

In de loop van de maanden juli en augustus worden alle kasten opengemaakt, wat er 
achtergebleven is, wordt weggegooid. 

6.4   Maaltijden 

De middagpauze duurt 24 of 30 minuten, volgens de afspraak met de onderwijsinstelling. 
Je kan je maaltijd nuttigen op de afdeling of in het personeelsrestaurant. Bij mooie dagen 
is het mogelijk om op het terras in de binnentuin te zitten. Bij het verlaten van het terras 
wordt verwacht dat je geen afval achterlaat. 

Er zijn 3 mogelijkheden: 

• Ofwel breng je je lunchpakket mee 
• Ofwel kan je kiezen uit het aanbod in het personeelsrestaurant. Daarbij stel je zelf 

je maaltijd samen en betaalt met bonnetjes.  
Deze bonnen, aan personeelstarief, zijn te verkrijgen aan balie 3 in de inkomhal. 
openingsuren: tussen 10u en 12u  en tussen 14u en 15u. Enkel cash geld wordt 
aanvaard. 

• Ofwel haal je een broodje in het cafetaria. Het cafetaria behoort niet tot het 
ziekenhuis. Je kan er niet betalen met  personeelsbonnen. 
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ZNA Sint Elisabeth 

Let wel: 

Je kan een warme maaltijd bestellen bij de keuken. Daarvoor koop je op voorhand aan 
de balie een ‘personeel’ middagmaalticket.  
Een overzicht van het weekmenu vind je op je afdeling. (= patiënten weekmenu) 
De dag waarop je de maaltijd wilt, deponeer je je maaltijdticket in de brievenbuis, buiten 
aan het personeelsrestaurant vóór 10h. (naam en afdeling vermelden!).  
’s Middags vraag je je maaltijd aan de verantwoordelijke voeding in het restaurant. 

7  Afspraken eerste stagedag 

• De eerste stagedag word je verwacht om 09h00 in de inkomhal van het ziekenhuis. 
         Je wordt opgewacht door de stagecoördinator die je naar de kleedkamer brengt  
• Vooraleer naar de verpleegeenheid te gaan, krijg je een rondleiding in het ziekenhuis 
         en aansluitend het Revamoment.  

Het Revamoment is een initiatief van de paramedici om de student 
verpleegkunde/zorgkundige kennis te laten maken de revalidatie van de 
patiënt. Onze hoofdkinesist  laat je kennis maken met de werkdomeinen van 
kinesisten,  logopedisten en ergotherapeuten. 

• Bij afwezigheid van de coördinator word je opgewacht door het afdelingshoofd van  
         wacht. De rondleiding gebeurt dan niet. 
• De eerste stagedag werk je tot 17h00 (afhankelijk van het aantal uren dat je  
        effectief moet presteren volgens de school). 

Vanaf dag 2 werk je de uren die je afdelingshoofd of mentor heeft gepland 

• Stage omvat een belangrijkdeel van je opleiding.de mentoren en begeleidende 
verpleegkundigen trachten je zo goed mogelijk bij te staan. Daarom is het 
belangrijk jezelf kenbaar te maken.  
We vragen je dan ook om het formulier “deze student stelt zich voor” ingevuld 
mee te brengen met een foto, je gegevens en doelstellingen. 
Het formule vind je op het intranet in de elektronische versie van de infobrochure 
van je afdeling en het internet van ZNA. 
Het formulier wordt opgehangen op de afdeling zodat iedereen je kan helpen bij het 
bereiken van je doelstellingen. 

Het stagetraject 

• Tijdens het verloop van de stage is het de bedoeling dat verpleegkundigen in 
wording begeleid worden in hun ontwikkeling om te komen tot het beroep van 
verpleegkundige. In de eerste twee jaar ligt de nadruk op de basiscompetenties 
voor verpleegkundigen, technische vaardigheden, het bekwamen in sociale 
vaardigheden, omgaan met patiënten en zo meer. 

• Op het einde van het derde jaar is het de bedoeling dat men ook inzichten krijgt in 
het totale gebeuren op een afdeling. Hiervoor moet de student verschillende 
diensten binnen een ziekenhuis, de coördinatie en de werkingsmechanismen 
ontdekken. De gezondheidzorg omvat meer dan enkel één verpleegafdeling. 
Om deze totale benadering van onze cliënten te leren kennen, zijn er op de 
basisverpleegeenheden stagetrajecten ontwikkeld. 

• Een stagetraject laat de laatstejaarsstudenten toe hun kennis verder uit te diepen. 
Vertrekkende  vanuit de verpleegeenheid heeft de student de mogelijkheid om de complexe 
werking van de gezondheidszorg en de integratie van een verpleegafdeling in de volledige 
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organisatie te doorgronden.  
Centraal staat hierbij de behoefte van de patiënt. Daarnaast zal de student ook in staat 
worden gesteld om een aantal ervaringen buiten de basisverpleegeenheid te hebben ( 
werking operatiekamer, poliklinische aspecten in de gezondheidszorg,…).  
We trachten de student naast de directe patiëntenzorg ook inzicht te verschaffen in de 
organisatiestructuren, de coördinatie van de zorg en de administratieve  taken di noodzakelijk 
zijn om een kwalitatieve zorg te waarborgen voor de patiënten/cliënten. 
De verschillende stagetrajecten zijn steeds terug te vinden bij de informatie van  de afdeling. 
Samen met een beknopte beschrijving van het traject is er een werkblad als leidraad om met 
je afdelingshoofd tijdens je eerste stageweek je traject te plannen. 
Vraag naar je stagetraject bij aanvang van je stage. 

• Het stagetraject is op sommige verpleegafdelingen nog niet in gebruik 
 

8  De laatste stagedag  

 

Op het einde van je stage kan je je mening over je stageplaats mondeling, schriftelijk of 
elektronisch geven: 

- mondeling: bij het afdelingshoofd, mentor en de stagecoördinator  
Heb je interesse in werken in Sint Elisabeth of heb je klachten betreffende de afdeling kan je 
altijd terecht, na afspraak, bij onze verpleegkundige bedrijfsleider G/SP: Alain Ysebaert dect 
44504  

- schriftelijk: vraag een formulier op de afdeling of aan de stagecoördinator 
- elektronisch via Digihuis:  

Patiëntenzorg Medewerker en student   begeleider en mentor ga naar : Info voor 
student: met  o.a. Geef je mening: hier kan je elektronisch een beoordeling van je stage 
geven 
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ZNA Sint Elisabeth 

Sint Elisabeth  
 
Vroeger… 
 

 
En nu … 
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