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1. Voorstelling van de afdeling  

Welkom op het cathlab Hartcentrum ZNA van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen 

campus Middelheim.  

De medische en verpleegkundige leiding is als volgt opgedeeld:  

  Geneesheer Diensthoofd:   Dr. Paul VERMEERSCH  

  Bedrijfsleider:       Thomas Peeters  

  Hoofdverpleegkundige:     Natacha Vos  

  Stagebeleiding:       afhankelijk van de school  

2. Contactgegevens:  

Adres:     ZNA Middelheim    

               Lindendreef 1  

               2020     Antwerpen  

               Tel 03.280.32.55    

Afdelingshoofd:   Natacha Vos :    natacha.vos@zna.be  

Mentor:     Halima El Barbar:   halima.elbarbar@zna.be  

                                 Petra Lemmens:     petra.lemmens@zna.be 

                                 Anton Coppens:     anton.coppens@zna.be 

  

3. Afdelingsplan  

De dienst is gelegen op de 2de verdieping. Onze afdeling beschikt over 5 catlab-zalen 

en vooraan bevindt zich het beddenstation waar de patiënten op een vriendelijk 

onthaal kunnen rekenen.    

Zie plan:  

  

mailto:petra.lemmens@zna.be


  

    

4. Patiëntenpopulatie:  

Cardiale patiënten:   

 

✓ Thoracale pijn: coronarografie 

✓ Hartinfarct: PCI 

✓ Congenitale hartafwijkingen  

✓ Hartfalen 
✓ Ritmestoornissen: 

device/ablatie 
✓ Pacemaker/ICD 

implantatie/wissel 
✓ Kleplijden : 

percutane 
klepingrepen 

✓ PFO/ASD/LAA 
sluiting 

✓ Etc.  

  

5. Verwachtingen naar de student toe:  

• Algemeen:  

Wij bieden jou graag een leerrijke stageperiode aan. Tijdens deze stage volg je 

enkele dagen het reilen en zeilen op cathlab en draagt het bij om van jou een 

volwaardige verpleegkundige te maken.  

Het resultaat van je stage hangt voor een groot deel af van je eigen inzet. Je 

wordt toegewezen aan een verpleegkundige op onze dienst. Bij vragen of 

problemen kan je steeds terecht bij je stagementor.  

• Leerpunten:  

Het onthaal  en loggen van patiënten in het beddenstation  

Het prikken van een infuus  

Observatie + installatie van patiënten  

Het dekken van de coronaro tafel  

Het afruimen van de coronaro tafel  



Aanbrengen van drukverbanden 

Procedures zoals coronaro,  PCI, PM, ICD, hartkleppen, korte EFO, ablaties, 

ASD, PFO, LAA, ... bijwonen  

Dit is een gespecialiseerde afdeling dus vraag uitleg en hanteer de voorradige 

brochures.  

 

 

 

  

6. Evaluatie  

 

Elke dag wordt de student  geëvalueerd door een verpleegkundige / mentor.  

  

  

7. Voorstelling van de student  

 

Van zodra je stageplaats hier op de cardiologie wordt toegewezen, gelieve je 

dan op voorhand even te komen voorstellen of een e-mail te sturen naar 

natacha.vos@zna.be. Wij verwachten dat je dit 14 dagen op voorhand doet. 

- Vraag bij aanvang van je stage naar de stagementor en zij zal in samenspraak 

met de hoofdverpleegkundige een uur-werkschema opstellen.  

- Bij aanvang van de stage dien je ook alle schooldagen/terugkomdagen door te 

geven en wie je stagebegeleider is. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

We wensen je veel succes tijdens je stageperiode ! 

  


