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Liefste schakelstudenten, liefste (bijna afgestudeerde) masterstudenten! 

Deze uitgave belooft erg speciaal te worden. Enerzijds is dit de officiële laatste 

uitgave van dit academiejaar maar anderzijds lezen jullie dit boekje nu waarschijnlijk 

thuis (in jullie pyjama?) of op het werk, door de huidige omstandigheden.  

 

Dit semester stond er veel gepland op de Medisoc-kalender. We beloofden jullie veel 

en we hadden reeds veel op poten gezet. Al deze plannen zijn helaas niet kunnen 

doorgaan, tot onze GROOTSTE spijt.  

 

Maar niet getreurd! Medisoc staat niet stil en heeft nagedacht om jullie voldoende 

informatie te geven en om tijdens de komende weken jullie jobkansen toch kenbaar 

te maken. Hier gaan we ook mee verder in deze uitgave. Andere nieuwtjes,  

bezigheden en plannen kunnen jullie ook weer terugvinden in ons Socske. We 

maken ook tijd om in deze uitgave afscheid te nemen van het praesidium van dit 

academiejaar. We wensen jullie veel leesplezier!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

In dit boekje vind je: 

- De standhouders die jullie hadden leren kennen op onze jobbeurs.  
- Corona-tijden: hoe studeren?  
- Een ‘recap’ naar het academiejaar en onze activiteiten  

- De kiesweek  
- Ons Kringlied 
- Onze contactgegevens 
 
 

 
 
 

Nog een allerlaatste keer…  

Een laatste berichtje van onze praeses Catharina: 
 
Beste medestudenten, 
Ik hoop dat iedereen zijn draai wat kan vinden ondanks de lastige situatie.  
Wij blijven ons voor jullie inzetten. Contacteer ons ook zeker bij problemen! 
Veel succes met studeren en jullie inzet in de zorg.  
Ik wens jullie allemaal het beste immuunsysteem wat iemand kan hebben! 
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We maakten een informatieboekje voor onze jobbeurs. Elke standhouder kreeg de 
kans zichzelf voor te stellen. Alle informatie over elk bedrijf kunnen jullie hieronder 
terugvinden. We wensen jullie veel plezier met het ontdekken van de vele bedrijven. 
Medisoc wenst jullie ook erg veel succes met jullie zoektocht en de toekomst die jullie 
te wachten staat.  
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Onze jobbeurs   



AZ Alma is een algemeen ziekenhuis gelegen in Eeklo, het hart van het 
Meetjesland, en sinds maart 2017 gehuisvest in een gloednieuw gebouw. AZ 
Alma beschikt over een uiterst moderne infrastructuur, een waaier aan 
faciliteiten en state-of-the-art medische apparatuur. 

 
AZ Alma telt 493 plaatsen, 135 artsen, 1.290 medewerkers en 150 
vrijwilligers die onze slogan ‘Zorg met een hart’ dagelijks in de praktijk 
omzetten. AZ Alma is gevestigd in Eeklo maar daarnaast kunnen patiënten ook 
terecht bij hun vertrouwde arts-specialist in de Polikliniek AZ Alma Sijsele. 

Het nieuwe AZ Alma werd zodanig geconcipieerd dat men te allen tijde 
aanpassingen kan uitvoeren om tegemoet te komen aan de zorgvraag van de 
regio. Sinds de opening van het nieuwe ziekenhuis bleef de bedrijvigheid op 
infrastructureel vlak aanhouden. Eerst werd bovenop de dienst Spoedgevallen 
een Huisartsenwachtpost gebouwd, waar elk weekend meer dan 300 patiënten 
een beroep op doen of langslopen. 

In 2019 werd gestart met een dagopname kinder- en jeugdpsychiatrie, waar 
jongeren tussen 12 en 18 jaar geholpen worden. De afdeling kreeg de naam 
Timanti, naar het Finse woord voor diamant. Voor Timanti wordt op het terrein 
van AZ Alma een eigen paviljoen gebouwd. 

En sinds eind februari 2020 opende AZ Alma ook een PAAZ-afdeling, een 
psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis, waarvoor 30 plaatsen 
werden vrijgemaakt. 

Kwaliteit en patiëntveiligheid blijven evenwel centraal en cruciaal in AZ Alma en 
dat voortdurende streven en verbeteren werd begin 2020 beloond met het 
NIAZ-kwaliteitslabel, uitgereikt voor vier jaar. Het jaar voordien werd AZ Alma 
trouwens ook uitgeroepen tot Zorgwerkgever van het Jaar omwille van de 
voortdurende goede zorgen voor de medewerkers. 

AZ Alma, Ringlaan 15 Eeklo (09-310.00.00) 

www.azalma.be 

Volg ons op Facebook, LinkedIn en Instagram 

 

 

AZ Alma 

http://www.azalma.be/


Het AZ Jan Portaels is een regionaal ziekenhuis, gelegen in de stad 
Vilvoorde. Het ziekenhuis biedt specialistische basiszorg aan de burgers 
uit de regio Vilvoorde en omstreken. Er werken 150 artsen, 830 
medewerkers en 65 vrijwilligers die dag in dag uit ten dienste van onze 
zorgklanten en hun naasten staan. Het ziekenhuis beschikt momenteel 
over 406 erkende bedden. 
 
De voornaamste faciliteiten zijn terug te vinden in de Gendarmeriestraat 
en de Vaartstraat op de historische sites van de Sint-Jozefkliniek en het 
Van Helmontziekenhuis. Om de zorg dichter bij de zorgklanten te 
brengen wordt er nauw samengewerkt met het medisch centrum in 
Meise waar onze artsen consultaties houden. Er werd tevens 
geïnvesteerd in het medisch centrum (MC) Elewijt. 
 
Als dynamisch, algemeen regionaal ziekenhuis in volle ontwikkeling 
staan we voor concrete en gedurfde actieplannen. Binnen een snel 
bewegende gezondheidszorg legt het AZ Jan Portaels de bouwstenen 
voor een vriendelijke en professionele hoogstaande zorgverlening die de 
mens centraal stelt.  We hechten als organisatie veel belang aan een 
vriendelijke omgang met onze patiënten. Onze patiënten worden meer 
dan ooit zorgklanten. We moeten hen doorheen de hele organisatie dan 
ook een echte topservice en kwaliteitsvolle zorg blijven geven. Alles wat 
we doen is in functie van hun gezondheid en welzijn. Maar ook voor 
onze werknemers en artsen willen we een aantrekkelijke organisatie 
zijn. Dit betekent maximale betrokkenheid van onze medewerkers maar 
ook een cultuur van openheid door middel van coachend leiderschap. 
Kortom, het AZ Jan Portaels draagt kwaliteit, veiligheid en 
dienstverlening aan de patiënten, hun naasten en werknemers hoog in 
het vaandel.”  
 

 
 
 
 
 
 

 

AZ Jan Portaels  



Ambitieus, innovatief en met een warm hart 
AZ Sint-Maarten is een verrassend veelzijdig ziekenhuis. Ontdek hoe we in bijna 
veertig verschillende specialismen vaak de modernste apparaten en 
technieken inzetten voor een hoge zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Grijp je kans 
als verpleegkundige voor een job in deze innovatieve zorgomgeving.  
 
Vele groeimogelijkheden voor schoolverlaters 
Want bij AZ Sint-Maarten vertrekken we vanuit jouw attitude, kennis en 
vaardigheden en krijg je volop de ruimte om jouw ambities waar te maken. 
Daarvoor hebben we onze eigen M! Academie. Met tal van opleidingen gegeven 
door gedreven vakmensen.  
 
Een aantrekkelijk loonpakket 
Met loonvoorwaarden die eerder uitzonderlijk zijn in de zorgsector: een 
hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen 
(wanneer je vijf jaar bij AZ Sint-Maarten werkt) én maaltijdcheques. We voorzien 
een tussenkomst in de kosten woon-werkverkeer ongeacht of je de wagen, fiets 
of het openbaar vervoer gebruikt. 
 
Extra verlofdagen voor pas afgestudeerden  

 Vijf dagen extra als je afstudeert in juni en uiterlijk de eerste maandag van 
augustus van datzelfde jaar start 

 Zeven dagen extra als je afstudeert in januari en uiterlijk de eerste maandag 
van maart van datzelfde jaar start 

 
En in een omgeving die helemaal mee is met z’n tijd 
Modern, licht en luchtig. Voor patiënt, arts en zorgverlener. Uniek in de regio. Met 
gratis parking vlak bij de hoofdingang, diverse busverbindingen en een afgesloten 
fietsenparking met oplaadpunten voor jouw elektrische fiets. Met een 
fitnessruimte waar je voor of na je werkuren aan je conditie kan werken. En een 
sfeervol bedrijfsrestaurant (resto M!) met lekker veel plaats om op zonnige dagen 
van onze openlucht patio te genieten. 
Waarom we die inspanningen doen? 
Omdat we erin geloven dat wanneer we jou met een warm hart omringen, onze 
patiënten de beste zorg krijgen. 
 
Benieuwd naar onze vacatures? 
 

Je vindt een overzicht van onze vacatures  
op azsintmaarten.be/vacatures. 

 

AZ Sint-Maarten Mechelen  



AZ Turnhout is een vooruitstrevend en groot regionaal ziekenhuis dat 
een ‘Gast-huis’ wil zijn in de letterlijke betekenis van het woord. Met 
ruim 2000 medewerkers en 200 artsen zijn we ook meteen één van de 
grootste werkgevers in de Kempen. De beste zorg bieden aan onze 
patiënten is onze missie, mensgericht en met aandacht voor de beleving 
van de patiënt en zijn of haar naasten. Een vlotte samenwerking tussen 
alle diensten, van keukenhulp tot arts, van verpleging tot administratie, 
is daartoe de sleutel. Het ziekenhuis behaalde recent ook het 
internationale, hoog aangeschreven NIAZ-kwaliteitslabel. Het toont aan 
dat de medewerkers van AZ Turnhout veilige zorg van hoge kwaliteit 
bieden en dat het ziekenhuis gericht is op voortdurende 
kwaliteitsverbetering. We zijn steeds op zoek naar waardevolle 
medewerkers binnen alle departementen: zorg, techniek, IT, facilitaire 
diensten, (para)medisch en administratie. 
 
Onze belangrijkste troeven zijn: 

- Werken in een innovatieve en uitdagende omgeving 

- Ruime mogelijkheden tot professionele groei 

- Nauwe samenwerking over alle diensten heen 

- Collegiale sfeer 

- Inscholingstraject met begeleiding 

- Goede balans werk-privé 

- Uitstekende verlofregeling 

- Extralegale voordelen 

Interesse om ons team te versterken? Neem dan zeker een kijkje op 
onze website www.azturnhout.be/solliciteren  
Hier vind je een actueel overzicht van onze openstaande vacatures. Ook 
spontaan solliciteren is steeds mogelijk. 

 

 
 
 
 
 

 

AZ Turnhout 

http://www.azturnhout.be/solliciteren


ChipSoft staat al ruim 30 jaar aan de top van de zorgautomatisering in 
Nederland, waar het ondertussen al meerdere jaren overtuigend 
marktleider is. Zo is ChipSoft uitgegroeid tot een van de 
grootste leverancier op gebied van zorginformatiesysteem in Europa.  
 
Al meer dan 10 jaar is ChipSoft ook een gevestigde waarde in het 
Belgische zorglandschap. Het Elektronisch patiëntendossier van 
ChipSoft biedt de best mogelijke software oplossing voor de 
ondersteuning en administratieve vereenvoudiging van alle 
zorgprocessen binnen elke zorginstelling. (Meer informatie over ons 
bedrijf vind je op onze website: http://www.chipsoft.be/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Chipsoft België 
 

http://www.chipsoft.be/


CT Paramedics is dé community voor zelfstandige thuisverpleegkundigen. 

Thuisverpleegkundigen en thuisverpleegkundige praktijken die extra ondersteuning 
nodig hebben en deel willen uitmaken van een groter netwerk over heel 
Vlaanderen, kunnen toetreden tot de CTP Community. In onze community werken 
thuisverpleegkundigen samen met elkaar en met andere zorg- en welzijnswerkers. 
 
CT Paramedics is ook een expertisecentrum inzake thuisverpleging en biedt binnen 
zijn community een brede waaier aan diensten zoals opleidingen, software, 
consultancy en tarificatie. De zelfstandige thuisverpleegkundige krijgt op die manier 
een 360°-ondersteuning, met behoud van en respect voor haar of zijn werking. Via 
ons zorgcoördinatiecentrum CTP Connect beantwoorden en coördineren wij elke 
zorgvraag en elke aanvraag voor thuiszorg en thuisverpleging. Op die manier 
ondersteunen wij zowel de zorgvrager als de zorgverstrekker en verbinden we hen 
met elkaar. 
 
Word lid van de CTP Community en geniet voordeliger van de volgende 
diensten.  

 

 Laat je bijstaan bij de tarificatie en facturatie.  

 Laat je professioneel begeleiden door een praktijkcoach en helpdesk.  

 Volg kwaliteitsvolle (online) opleidingen.  

 Win advies in over praktijkvoering.  

 Voer je administratie uit met de EasyNurse software.  

 Laat je bijstaan door ons uitgebreid expertisecentrum.  

 Contacteer onze zorgcentrale en maak gebruik van ons digitaal 
zorgplatform.  

 Maak gebruik van onze vervangingspool om ziekte of vakantie op te 
vangen.  

 Bied kwaliteitsvolle zorgverlening aan via onze erkende dienst voor 
thuisverpleging of via een eigen erkende dienst powered by CTP.  

 Laat je ondersteunen bij de uitbouw van jouw erkende dienst.  

 Maak gebruik van een kwaliteitshandboek.  

 Laat je belangen verdedigen via ons netwerk.  

 Word actief betrokken in focusgroepen rond een kwaliteitslabel, een 
charter, samenwerkingsakkoorden met ziekenhuizen, 
patiëntentoewijzing,...  

 Doe goedkopere aankopen via een groepsaankoop.*  

 
 

 
 
 

 

CT Paramedics 
 



Defensie werkt mee aan de bescherming van de belangen van ons land 
en zijn burgers, zowel in België als ver buiten de landsgrenzen. Ze 
neemt deel aan internationale opdrachten in het kader van de NAVO, de 
Europese Unie of de Verenigde Naties. Om al deze opdrachten te 
kunnen uitvoeren, heeft Defensie behoefte aan jonge gemotiveerde 
mensen. Daarom zoekt Defensie jongeren die er niet voor terugdeinzen 
om fysieke inspanningen te leveren, die houden van avontuur en die 
bereid zijn doordachte risico’s te aanvaarden. 
 
Behalve de puur gevechtsfuncties, zoals paracommando, soldaat 
infanterist, matroos of jachtpiloot, biedt Defensie ook een brede waaier 
aan technische en wetenschappelijke functies met zeer aantrekkelijke 
loopbaankansen in een hoogtechnologische omgeving. Voor haar 
Medische Component rekruteert Defensie elk jaar een aantal kandidaten 
die reeds beschikken over een diploma van verpleegkundige, arts, 
tandarts, apotheker, kinesist, enz. Na een korte militaire opleiding 
kunnen deze specialisten bij Defensie dan een carrière uitbouwen 
binnen hun specialiteit. Klik op onze website https://www.mil.be op de 
vacatures voor meer info over de job, je opleiding en je 
carrièremogelijkheden. Je kan de vacatures ook kiezen via diploma of 
plaats van tewerkstelling. Ons Contact Center Rekrutering helpt je met 
al je vragen op het gratis nummer 0800 333 48. Je kan op afspraak ook 
terecht in een van onze regionale Informatiecentra voor informatie en 
inschrijvingen. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Defensie 

https://www.mil.be/


 

Express Medical, Unique in care! 
It’s the final countdown… Nog heel even en het is eindelijk zover. Na 
vele slapeloze nachten, uren aan breingymnastiek en een koffie of 
1000 ligt dat diploma bijna voor het grijpen. Een belangrijk stukje 
papier dat jou dichter bij jouw droomjob brengt.  
 
Nu nog die droomjob scoren 
Waarschijnlijk flitst er nu een hele rollercoaster vol verwachtingen van 
jouw toekomst door je hoofd! Rennend door de gangen van de 
spoedafdeling (#thrillseeker) of vrolijk huppelend door de 
kraamafdeling.  
 
Neen? Nog geen duidelijke toekomstvisie? Hé, ook dat is oké! Want of 
je nu op zoek bent naar een job als hoofdverpleegkundige, 
onderzoeker of liever nog even wil uittesten waar je passie ligt door 
aan de slag te gaan als projectverpleegkundige, Express Medical is 
always the answer!  
 
Dankzij jarenlange expertise in de paramedische sector zijn wij het 
hulpmiddel bij uitstek om jou aan je droomjob te helpen. Bij Express 
Medical sta JIJ centraal. Wij luisteren graag naar jouw wishlist en gaan 
op zoek naar een job die op jouw lijf geschreven staat. 
 
Easy peasy 
Meer dan dat is het niet. Makkelijk toch? Neem dus snel even je 
mobiele vriend en surf naar www.expressmedical.be om een afspraak 
te maken met één van onze super consultants. Zij gooien welwillend 
alles in de strijd om jou binnen de kortste keren een knaller van een job 
te bezorgen.  

 
 

 

Express Medical 

http://www.expressmedical.be/


 
Een hart voor zorg’, onder dat motto gaan de medewerkers van het Heilig-
Hartziekenhuis Lier dagelijks aan de slag om zo’n 68.000 patiënten per jaar te 
verzorgen. 
 
Met 451 bedden zijn wij een regionaal acuut ziekenhuis met een volwaardig 
zorgaanbod voor een brede regio. Wij beschikken over de expertise en 
medische apparatuur om de meeste aandoeningen te behandelen. Om de 
kwaliteit en continuïteit van zorg te garanderen werken we samen in netwerken. 
 
Wij streven naar kwaliteit en innovatie, en daarom is het Heilig-Hartziekenhuis 
volop in vernieuwing en stoomt het zich klaar voor de toekomst. Hiernaast 
biedt het ziekenhuis alle medewerkers de kans om opleidingen te volgen om 
onze patiënten de allerbeste en meest geavanceerde zorg te bieden. Verder 
gaat er ook speciale aandacht naar een toffe werksfeer en goede band met je 
collega’s. Daarbij is er steeds aandacht voor wederzijds respect en open 
communicatie. 
 
Wij zoeken steeds nog gemotiveerde medewerkers (m/v) om onze teams te 
versterken. Wat krijg jij als medewerker in ons ziekenhuis? 

 Correcte verloning volgens IFIC met overname relevante anciënniteit 

 Vergoedingen voor shiften, extra prestaties en wachtdiensten 

 Aantrekkelijk mobiliteitsplan 

 Hospitalisatieverzekering 

 Voorjaars- en anciënniteitsverlof 

 Sterk opleidingstraject; ook na je opstart kan je je continu bijscholen 

 Kinderdagverblijf op de campus 

 Vele personeelsactiviteiten 

 Personeelskorting in de cafetaria 

 Een kortingskaart bij winkels/parken 

 Dagelijkse samenwerking met collega's met een hart voor Zorg! 

 
 
 

 

Heilig Hart ziekenhuis Lier 



 

Het Jan Yperman Ziekenhuis is een modern, hoogtechnologisch ziekenhuis 
met 523 bedden, waar meer dan 1.250 medewerkers en 125 artsen elke dag 
het beste van zichzelf geven voor hun patiënten. De schaal van het ziekenhuis 
maakt het mogelijk gespecialiseerde zorg op topniveau aan te bieden en 
tegelijk warm en overzichtelijk te blijven. Op mensenmaat dus. Naast de 
hoofdcampus in Sint-Jan (Ieper) telt het Jan Yperman Ziekenhuis nog zeven 
andere campussen: Poli Poperinge, Campus Wervik, kinderpsychiatrie Twoape, 
de collectieve autodialyse in Veurne en radiologiekabinetten in de Klaverstraat 
in Ieper, in Komen en in Diksmuide. 

 
Het Jan Yperman Ziekenhuis is ontstaan uit de fusie van drie kleinere, 
regionale, ziekenhuizen. Die vond plaats op 1 juni 1998. Het ging om de Kliniek 
Zwarte Zusters in het centrum van Ieper, het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis op 
de huidige campus in Sint-Jan, en het Mariaziekenhuis langs de ring in 
Poperinge. Het voornaamste doel van de fusie was die medische zorg mogelijk 
te maken die een klein ziekenhuis afzonderlijk niet kon aanbieden. 
 
Het Jan Yperman Ziekenhuis biedt kwaliteitsvolle, medisch-specialistische, 
hoogtechnologische, multidisciplinaire zorg met een warm hart voor iedereen. 
Kwaliteit, patiëntveiligheid, comfort en teamwork zijn dan ook de pijlers 
waarop het Jan Yperman Ziekenhuis steunt. 
 
meer info: www.yperman.net en www.samenmetjyz.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jan Yperman Ziekenhuis  

http://www.yperman.net/
http://www.samenmetjyz.be/


Het Jessa Ziekenhuis biedt als referentieziekenhuis een ruim aanbod 
aan innovatieve & hoogkwalitatieve geneeskunde en patiëntenzorg, in 
samenwerking met de partnerziekenhuizen in haar netwerk. Wij willen 
warme zorg bieden aan onze patiënt en zijn familie en hen actief 
betrekken, zowel in het individuele zorgtraject als in het beleid van het 
ziekenhuis. Het Jessa Ziekenhuis behoort tot de topziekenhuizen van 
Vlaanderen en is internationaal geaccrediteerd. Er zijn 4 campussen: 
Virga Jesse, Salvator en Ekkelgarden in Hasselt en Sint – Ursula in 
Herk-de-Stad. Met 3.100 medewerkers, 380 artsen en 981 bedden is 
het Jessa Ziekenhuis één van de 5 grootste niet – universitaire 
ziekenhuizen in Vlaanderen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jessa Ziekenhuis 



 
Orelia is gespecialiseerd in ouderenzorg. Het bedrijf heeft 35 jaar ervaring, 
zowel in het bouwen van woonzorgcentra als in de exploitatie ervan. Orelia 
kiest zijn locaties zorgvuldig. Van bij de conceptfase wordt al nagedacht over 
de optimale architectuur om het comfort van de bewoners en de medewerkers 
te verhogen. Hun levenskwaliteit staat centraal. Daarom wordt voortdurend 
geïnvesteerd in het uitbreiden van de kennis over zorg en ondersteunende 
technieken. Orelia zet in op een continue groei. Het bedrijf stelt meer dan 500 
mensen te werk, heeft 11 woonzorgcentra en groepen van woonzorgcentra in 
portefeuille en is actief in Vlaanderen en Brussel. Orelia Keiheuvel (Balen), 
Orelia Puthof (Borgloon) en Orelia Serrenhof (Sint-Truiden) zijn is de recentste 
verwezenlijkingen. Telkens gaat het om een nieuwbouw woonzorgcampus die 
een woonzorgcentrum naadloos combineert met assistentiewoningen. Orelia 
Puthof heeft ook een dagverzorgingscentrum.  
 
Orelia staat garant voor kwalitatieve zorg. Omdat ons aanbod voortdurend 
uitbreidt zijn wij voor onze woonzorgcentra op zoek naar verpleegkundigen, 
zorgkundigen en tal van andere professionals. Uiteraard verwelkomen we 
graag ook vrijwilligers, jobstudenten en stagiairs. We bieden een warme thuis 
met hoogstaande zorg en werken op een integere manier. Niet alleen onze 
bewoners, ook onze medewerkers kunnen daarop rekenen. Bij Orelia vind je 
een job die bij je past! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orelia 



Oxford is known for our unmatched ability to deliver The Right Talent. 
Right Now.® As a leading staffing and consulting company with offices 
across Europe and North America and, we focus on proactively building a 
network of highly skilled professionals so that we can immediately connect 
our clients to the expertise they need and provide rewarding opportunities 
for our consultants. We leverage over 35 years of recruitment expertise 
and specialize in fields where superior resource solutions are most in 
demand.  
 
www.oxfordcorp.com  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OXFORD Global Resources 

http://www.oxfordcorp.com/


Parexel (Contract Research Organization) simplifies the clinical trial 
journey for its clients, so safe new products can reach patients more 
quickly. Headquartered in the USA with almost 20,000 employees, we 
work worldwide with biopharmaceutical & medical device companies.  

We helped develop 95% of the 200 top-selling biopharmaceuticals 
on the market.  
 
In Belgium, our main activities are within the Clinical Operations 
Department. This department consists of  

- Clinical Site Managers (CSM)  
- Initiation Clinical Site Managers (iCSM) 
- Clinical Operations Assistants (COA)  
- Associate Clinical Site Managers (aCSM)  
- Feasibility Experts 

 
Their core business is: 

- Study Start-up: feasibility, site qualification & selection, 
submission to Ethics Committee, contract negotiation 

- Monitoring: site initiation, monitoring, termination 
- Site and project management 

Since 2015 our Belgian team has introduced the PAREXEL Clinical 
Research Traineeship, an outstanding opportunity for recent graduates 
to  

- gain on-the-job experience  
- and receive training (theoretical, practical and skills-related), 

which prepares them to become a well-rounded and skilled 
employee in the area of clinical research. The traineeship is 
located at our office in Wavre, and lasts 5 months.  

 
If you are ready to be part of our team, then visit our website 
www.parexel.com! For any questions, feel free to contact one of our line 
managers in Belgium: Annick Daems - Annick.Daems@parexel.com 

 
 
 
 

 

Parexel 

AT PAREXEL WE BRING TOGETHER THE MOST TALENTED MINDS, 

OPERATIONAL EXCELLENCE AND TECHNOLOGY IN WAYS NO ONE 

ELSE CAN MATCH 

 

http://www.parexel.com/
mailto:Annick.Daems@parexel.com


Pulse is een jonge, vernieuwende onderneming die kwaliteitsvolle en 
toekomstgerichte diensten aanbiedt binnen de gezondheidszorg. Onze 
klanten zijn niet alleen op zoek naar extra werkkrachten, maar ook naar 
verpleegtechnische en organisatorische expertise.  
 
Ons Pulse team staat klaar voor opdrachten van korte of langere termijn, 
in ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg- en wijkgezondheidscentra, 
zowel voor algemene zorgverlening als voor specialistische diensten. 
Verder ook voor interne en externe preventiediensten, labo’s en andere 
organisaties die tijdelijke ondersteuning kunnen gebruiken van onze 
project verpleegkundigen. De term is meer bekend als project staffing.  
 
Door de ruime ervaring die onze verpleegkundigen en 
hoofdverpleegkundigen opdoen bij verschillende organisaties, kunnen 
ze vaak ook adviseren bij de organisatie in een nieuw project.  
 
Projecten beginnen dikwijls met een aanvangsperiode van een 3 tal 
maanden en kunnen verlengd worden op vraag van de klant. 
 
De wereld van outsourcing is een snelgroeiende maar vooral zeer 
boeiende setting en dat hebben wij bij Pulse helemaal 
begrepen. Dagdagelijks investeren wij dan ook in jullie persoonlijke en 
professionele ontwikkeling.  
 
Onze coaches staan van dag 1 voor je klaar voor een begeleiding op 
jouw maat. Zowel jouw korte als lange termijn doelstellingen staan 
centraal. Wij geloven dat een steeds evoluerende carrière cruciaal is in 
de gezondheidszorg, aangezien die wereld zelf ook nooit stil staat. Die 
evolutie maak je samen met ons, door opleidingen, workshops, beurzen 
of interne workshops 
 
Voel jij het juiste ritme om in te stappen in onze nieuwe onderneming? 
Passeer ons vrijblijvend voor een extra woordje uitleg.  

 

 

 

Pulse Healthcare  



Ben je een gedreven professional in de zorgsector of paramedische 
sector?  
 
Jij focust je op de zorg, wij op jouw carrière! 
 
Tot onze klanten behoren kleine en grote zorginstellingen, laboratoria, 
bedrijven actief in pharma en medical devices. 
 
Er zijn verschillende contractvormen mogelijk:  

- Vast contract: Je gaat onmiddellijk vast in dienst bij één van onze 
klanten.  

- Uitzendcontract: Je kan tijdelijke opdrachten doen bij één van 
onze klanten.  

- Freelance: Je geeft je beschikbaarheden door en wij zorgen voor 
de gepaste invulling hiervan. 

- Projectstaffing: Als projectstaffer kan je van verschillende 
projecten proeven. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runtime  



Wij zijn niet zo groot dat je er verloren loopt, en niet zo klein dat je snel 
uitgekeken geraakt. RZ Heilig Hart Tienen heeft de juiste omvang om je 
meteen thuis te voelen. Nabijheid daar draait het om. Niet alleen voor jezelf, 
maar ook voor de patiënt.  

 
Samen met zowat 800 collega’s en 150 artsen geef je iedere dag het beste 

van jezelf om zorg te dragen voor elke individuele patiënt.  
 
Door samen kwaliteitsvolle zorg te leveren op de campussen in Tienen en 

Aarschot heeft RZ Heilig Hart Tienen inmiddels een stevige reputatie en 

regionale uitstraling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

RZ Heilig Hart Tienen 



ZORG aan jouw zijde 

 
Kom je terecht in het Sint-Franciscusziekenhuis, dan merk je het 
meteen… Onze organisatie is continu in beweging op alle vlakken. Zo 
staan onze dynamische medewerkers dagelijks paraat om de 
allerbeste zorg op maat te bieden. Dicht bij huis én steeds met een 
‘personal touch’. 
 
Als nieuwkomer kan je rekenen op degelijke begeleiding om meteen 
goed te starten. En ook nadien blijf je permanent up-to-date via 
opleidingen, uitdagende projecten en doorgroeikansen. Een gezonde 
balans tussen werk en privé zorgt er tot slot voor dat jij je prima in je 
vel voelt. Het SFZ staat zo meer dan ooit aan ieders zijde! 
 
Onze troeven 
 
Als regionaal ziekenhuis willen we niet enkel voor onze patiënten maar 
ook voor onze medewerkers de warmte en voordelen van 
kleinschaligheid garanderen. Wij willen dat iedereen zich thuis kan 
voelen bij ons. Dit betekent dat we de inbreng van onze medewerkers 
in het beleid van "hun" organisatie erg waarderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sint-Franciscusziekenhuis 



Het team van Talent in Motion Healthcare bestaat uit meer dan 100 
project(hoofd)verpleegkundigen die steeds in beweging zijn. Enerzijds 
letterlijk door de verplaatsingen naar de joblocatie, anderzijds figuurlijk 
omdat ze dankzij verschillende ervaringen sneller vooruitkomen in hun 
carrière. Werken op projectbasis houdt onze talenten voortdurend in 
ontwikkeling. Zij worden tewerkgesteld op projecten van gemiddeld zes 
maanden in ziekenhuizen, thuisverpleging en woonzorgcentra. Ook 
bedrijfsverpleegkunde behoort tot de mogelijkheden. 
 

Hou jij ook van afwisseling maar kies je toch voor een vast contract 
met tal van extralegale voordelen? Dan is projectverpleging bij Talent 
in Motion Healthcare helemaal iets voor jou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talent in Motion 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UPC KU Leuven 



Topbedrijf        

Als universitair ziekenhuis investeert het UZA niet alleen in innovatie en 
onderzoek, maar ook in medewerkers. Als je in het UZA aan de slag 
gaat, kom je terecht in een topbedrijf dat je uitdaagt om je talenten 
verder te ontwikkelen. Niet voor niets is het UZA de aantrekkingspool 
voor talent uit de wijde omgeving. 

Samen één team 

Naast kansen voor verdere vorming en gunstige loon- en 
arbeidsvoorwaarden geven we ook aandacht aan extra service zoals 
kinderopvang. Ook niet onbelangrijk is de open, joviale en 
vriendschappelijke sfeer onder collega's. Teamspirit doet hier wonderen! 

JCI-kwaliteitsnorm voor veilige en kwaliteitsvolle zorg 

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft in 2018 voor de 
tweede keer het kwaliteitslabel van Joint Commission International (JCI) 
behaald. Deze heraccreditatie bevestigt dat er in het UZA een continue 
verbetercultuur heerst die door alle medewerkers wordt gedragen. 

JCI is een internationaal kwaliteitslabel en staat voor een proces dat 
ervoor zorgt dat het ziekenhuis continu werkt aan een veilige omgeving 
voor patiënten, medewerkers en bezoekers. Het uitgangspunt van JCI is 
kwaliteitsvolle en veilige zorg voor elke patiënt. Die zorg moet uniform, 
doorheen het ganse UZA, door alle medewerkers en op elk moment, 
aangeboden worden. Patiëntenzorg van hoogstaande kwaliteit leveren is 
voor het UZA en al haar medewerkers prioriteit nummer één. 

UZA blijft een Top Employer! 

Onze unieke HR-aanpak gaat niet onopgemerkt voorbij. Het UZA mocht 
zich zopas voor het vijftiende jaar op rij “Top Employer” noemen. Een 
hele prestatie waar we met z’n allen trots op mogen zijn. 
 
 

 

UZ Antwerpen 



UZ Leuven is een van de grootste ziekenhuizen van België en een absolute 
voortrekker in patiëntenzorg, opleiding en onderzoek. Bijna 10 000 professionals 
geven elke dag het beste van zichzelf in meer dan  160 uiteenlopende functies. 
UZ Leuven werd reeds 11 keer bekroond als Top Employer. Als Top Employer 
biedt UZ Leuven alle medewerkers volop kansen om zich een loopbaan lang te 
ontwikkelen. Zo dragen zij elk in hun discipline bij aan een kwaliteitsvolle en 
veilige dienstverlening. In deze "stad in de stad" ontvangen we dagelijks zo’n 40 
000 patiënten, bezoekers en personeelsleden. Wij vernieuwen voortdurend onze 
infrastructuur zodat we voldoen aan onze hoge kwaliteitsstandaarden voor een 
professionele patiëntenzorg op maat.  Met 58.738 chirurgische ingrepen, 111.033 
dagopnames, 58.250 ziekenhuisopnames, 2.292 bevallingen, 307 
transplantaties, 719.600 raadplegingen, 63.310 spoedgevallen, 407.092 
radiologische onderzoeken, 130.944 functiemetingen valt er voor 
verpleegkundigen altijd iets te beleven in UZ Leuven. 
 
Hierdoor zijn wij voortdurend op zoek naar gedreven verpleegkundigen om de 
zorg voor de patiënt optimaal te laten verlopen. Het beroep van verpleegkundige 
is in UZ Leuven voortdurend in ontwikkeling. Het is een plaats waar je als 
verpleegkundige je hart kunt ophalen in een van de vele specialiteiten of functies. 
Zo geef je op een creatieve manier het beroep mee vorm en je oefent het uit in 
een multidisciplinair georganiseerde patiëntenzorg. In UZ Leuven komen alle 
domeinen van de geneeskunde aan bod. Het ziekenhuis biedt geïntegreerde en 
permanent beschikbare zorg aan op het gebied van preventie, diagnose, 
behandeling en revalidatie. Verpleegkundigen spelen een onmisbare rol in de 
zorg van hoog niveau op de hospitalisatie - afdelingen, raadplegingen en 
medisch-technische diensten. Daarnaast biedt UZ Leuven reële 
doorgroeimogelijkheden aan verpleegkundigen. Wat denk je van jezelf 
specialiseren en een rol als referentieverpleegkundige, verpleegkundig consulent 
of verpleegkundig specialist opnemen? Of proef je na enkele jaren werkervaring 
graag van leidinggevende uitdaging? 
 
Wat je ook kiest, bij UZ Leuven sta je er niet alleen voor. Het NST (nurse support 
team) staat voor je klaar. Hun missie: jou een positieve start, een vlot onthaal en 
een duidelijke wegwijzer bieden in UZ Leuven. We bieden een degelijk 
personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen zoals groeps- en 
hospitalisatieverzekering, tussenkomst vervoersonkosten, bijkomende verlof- en 
feestdagen, eigen bedrijfsrestaurant.  
Ontdek tal van jobmogelijkheden via jobs.uzleuven.be 

 
 

 

UZ Leuven 



Het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant is al sinds 1938 een sterke en 
toonaangevende speler binnen de thuisverpleging, met meer dan 850 
medewerkers en 10 000 patiënten. Bij het Wit-Gele Kruis werken voornamelijk 
thuisverpleegkundigen en zorgkundigen. De organisatie van de zorg gebeurt  
dicht bij de patiënt, zijn sociaal netwerk en huisarts. Als grote organisatie krijgen 
we kansen om voortdurend te investeren in kwaliteit, opleiding, informatica, 
innovatie en zorgcontinuïteit. 
We ontwikkelen, vanuit onze expertise, steeds nieuwe methodieken om de 
thuisverpleging nog beter uit te bouwen. Naast de verpleegkundige zorg krijgt de 
thuisverpleegkundige meer en meer een preventieve, coachende en adviserende 
rol, zowel naar de patiënt als naar de andere zorgpartners. Hierin staat de patiënt 
steeds centraal.  
 
10 Goede redenen om te werken voor het Wit-Gele Kruis; 

1. We voorzien ondersteuning en begeleiding van je eerste werkdag bij het 
Wit-Gele Kruis.  

2. Een job bij het Wit-Gele Kruis geeft je zelfstandigheid en vrijheid, maar 
steeds met volle ondersteuning van je team. 

3. Samen met jouw fantastische collega's werk je in een (h)echt zelfsturend 
team van deskundige collega’s.  

4. Dankzij het Elektronisch VerpleegDossier (EVD) op jouw tablet heb je 
steeds de laatste info over je patiënten steeds bij de hand.  

5. Je verzorgt patiënten in hun eigen thuisomgeving, met aandacht voor 
totaalzorg.  

6. Je patiënten zijn je heel dankbaar omdat zij dankzij jouw goede zorgen 
langer in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Je bouwt ook steeds 
aan een vertrouwensband. 

7. We hechten veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en continue 
opleiding, daarom bieden we een waaier aan doorgroeimogelijkheden en 
groeitaken.  

8. Je maakt deel uit van een organisatie die innovatief is, vertrouwen heeft 
in de competenties van al haar medewerkers en die bekommerd is om 
het welzijn van haar patiënten én medewerkers.  

9. Je krijgt de kans om dicht bij huis en in je eigen streek te werken. 
10. Je beschikt over een eigen wagen, een groepsverzekering, een 

persoonlijke gsm, een extra verzekering tegen ongevallen in je privé-
omgeving, bovenop je wettelijk loon met tal van toeslagen en 
maaltijdcheques.  

 

 

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant 



X-Care is expert in flexible & temporary staffing binnen de zorgsector. We zetten 
verpleeg-en zorgkundigen aan het werk, en dit als projectverpleegkundige, 
uitzendkracht of op zelfstandige basis. Onze klanten zijn zowel ziekenhuizen als 
woonzorgcentra, maar ook thuiszorg, labo's, wijkgezondheidscentra,...Op zoek 
naar een fijne job mét goede opvolging, coaching en een tof team? Dan zit je 
goed bij ons. 
 
Onze aanpak 
Wij streven ernaar om op een no-nonsense manier tegemoet te komen aan al 
de noden van onze klanten. Onze leuze is dan ook niet voor niets 'Doeners 
zonder gedoe!'. Daarnaast hechten wij veel belang aan het opbouwen van een 
stabiele equipe van projectmedewerkers, en het geven van een persoonlijke 
begeleiding en opvolging. 
Onze waarden 
Respect, volharding en betrokkenheid zijn de hoekstenen van onze  manier van 
werken, gecombineerd met een eeuwig optimisme en transparante 
communicatie. Daarnaast staan we bij onze klanten gekend om de kwaliteit van 
onze dienstverlening en de open, transparante communicatie. Het ecologische 
aspect vinden we ook belangrijk. Onze medewerkers kunnen ervoor kiezen om 
met een volledig elektrische wagen te rijden. 
 
Wat is een projectverpleegkundige? 
Een projectverpleegkundige heeft een vast contract bij X-Care en werkt telkens 
een aantal maanden bij een bepaalde zorginstelling. Zo sta je vb. 6 maand in een 
ziekenhuis, daarna 3 maand in de thuiszorg, dan weer 4 maand in een ander 
ziekenhuis etc. Een vaste job dus, maar met enorm veel afwisseling en blijvende 
uitdaging. Geen sleur, geen routine! 
Je kan bij ons terecht als starter, maar evengoed als verpleegkundige met 
ervaring. 
 
What's in it for you? 
Als medewerker van X-Care kom je terecht in een enthousiast, dynamisch team 
van verpleegkundigen. Regelmatig organiseren wij opleidingen, debatten, 
bijscholingen, feestjes of teamevents. Bovendien geniet je bij ons van een 
persoonlijke opvolging en coaching, zodat je ten volle kan groeien en jezelf 
verder kan ontwikkelen.We bieden uiteraard ook een mooi loonpakket aan, met 
de optie om te kiezen voor een bedrijfswagen. Hierbij kan je zelfs opteren voor 
een volledig elektrische wagen (BMW i3), want ecologie dragen we bij X-Care 
hoog in het vaandel! 

 

 

X-care 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ziekenhuis Oost-Limburg 
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Het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (AccentVV) 
wil een toonaangevend wetenschappelijk centrum zijn dat de kwaliteit van 
de verpleegkundige en vroedkundige zorg maximaliseert. AccentVV wil 
inzetten op hoger opgeleide verpleegkundigen en vroedvrouwen als 
sleutelfiguren in kwaliteitsvolle zorg die op evidentie is gebaseerd.  
Onderwijs 
Het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde organiseert 
hoogwaardig universitair onderwijs voor verpleegkundigen en 
vroedvrouwen. In een inhoudelijk sterk uitgebouwd schakel - en 
masterprogramma voor Verpleeg- en Vroedkunde kunnen 
verpleegkundigen en vroedvrouwen de noodzakelijke competenties 
ontwikkelen om hun kernrol als academisch gevormde zorgverleners, 
leidinggevenden, opleiders of wetenschappers in een snel veranderend 
zorgklimaat op te nemen.  Het AccentVV ondersteunt vanuit haar expertise 
eveneens masteropleidingen voor andere professionals en 
wetenschappers op het terrein van de gezondheidszorg en levert een 
substantiële bijdrage aan de vorming van doctoraatsstudenten via 
begeleiding van jonge onderzoekers en actieve participatie aan de 
Doctoral School Biomedical Sciences. Daarnaast biedt AccentVV een sterk 
jaarlijks programma voor Permanente Vorming, waarbij via studiedagen, 
cursussen en debatten wordt ingespeeld op actuele thema’s binnen de 
zorg en nieuwe evidentie met zorgprofessionals wordt gedeeld.  
Onderzoek 
Het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde verricht 
eveneens toonaangevend onderzoek rond het ontwikkelen en testen van 
zorginterventies, het optimaliseren van de zorgorganisatie op micro - en 
meso-niveau, het implementeren van effectieve interventies, zorgethische 
aspecten en persoonsgerichte verpleegkundige- en vroedkundige zorg.  
Maatschappelijke dienstverlening  
In het kader van maatschappelijke dienstverlening, bouwt het  Academisch 
Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde aan een netwerk voor klinisch 
leiderschap, alsook een actieve betrokkenheid van al haar medewerkers 
bij de werking van overheidsinstellingen, patiëntenorganisaties, 
zorgorganisaties, beroepsorganisaties en relevante commissies en advies - 
en beleidsorganen, en dit zowel op regionaal, nationaal als internationaal 
niveau. Daarnaast moedigt AccentVV zijn medewerkers aan om in de 
zorgpraktijk actief te zijn, om zo de wisselwerking tussen onderzoek, 
onderwijs en praktijkvoering maximaal te bevorderen.  

  

 

 

Doctoreren aan de KU Leuven 



 

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen stelt zich tot 
doel de Vlaamse vroedvrouwen te verenigen, en dit met respect voor 
alle politieke en filosofische strekkingen. De vereniging is er voor 
iedere vroedvrouw, zowel de vroedvrouw werkzaam in het ziekenhuis, 
als de vroedvrouw werkzaam in de eerste lijn (de zelfstandige 
vroedvrouw en de vroedvrouw in dienstverband) en de vroedvrouw 
werkzaam in het onderwijs en onderzoek. Ook de student-vroedvrouw 
en de vroedvrouw op rust kunnen op ons rekenen. 

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen vzw wil vooral de 
rol en de positie van de vroedvrouw in de gezondheidszorg 
bevorderen. De vereniging onderneemt activiteiten om dit doel te 
verwezenlijken. Zij zal onder meer het beroep van vroedvrouw in zijn 
algemene belangen behartigen en het op alle lokale, regionale, 
nationale en internationale niveaus vertegenwoordigen. Zij zal het 
specifieke karakter van het beroep, conform de visie in het 
beroepsprofiel, bewaken en bevorderen. 

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen zal 
multidisciplinaire samenwerking stimuleren en zal ook in beleid en 
besluitvorming de gezinnen structureel betrekken. Bovendien zal de 
Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen het medisch karakter 
van het beroep beveiligen, het wetenschappelijk onderzoek binnen het 
vakgebied ondersteunen en actief bijdragen tot de kwaliteit van de 
opleiding en de permanente vorming. De vereniging wil ook het sociaal 
statuut van zowel de zelfstandige vroedvrouw als de loontrekkende 
vroedvrouw optimaliseren. 

 

 

 

 

 

 

 

Belgische Vereniging voor 

Verpleegkundig Specialisten 



 

De verpleegkundig specialist (VS) is een academisch opgeleid klinisch 
expert met competenties in educatie, adviseren, coaching, onderzoek en 
leiderschap (cfr. Concept Advanced Practice Nursing, Hamric). 
Verpleegkundig specialisten kunnen werkzaam zijn in alle 
klinische domeinen met inbegrip van de geestelijke gezondheidzorg. 
Voorbeelden zijn oncologie, nierziekten, hartfalen, COPD, diabetes, MS, 
angst- en stemmingsstoornissen, wondzorg, pijn, nutritie, 
katheterzorg,ventilatie, cognitieve gedragstherapie, thuisdialyse. Hun 
expertisegebied ligt al dan niet binnen een afgebakende leeftijdsgroep bv. 
neonatologie, pediatrie, volwassenen, geriatrie.  Ook de plaats waar ze 
werken kan ruime zijn zoals organisatie breed of beperkt zoals enkel op 
intensieve zorgen. Tenslotte kan een VS in de eerstelijn, zoals 
huisartsenpraktijken, zogenaamde nurse-led clinics, Kind en Gezin werken 
maar ook binnen organisaties zoals woonzorgcentra, ziekenhuizen, 
verpleegkundige thuiszorgorganisaties. Patiëntgerichte en kwaliteitsvolle 
zorg is de uitdaging voor de VS. Daarvoor werkt de VS nauw samen met 
artsen, verpleegkundigen, paramedici en het management. Kenmerkend 
voor verpleegkundig specialisten is autonomie en flexibiliteit om tegemoet 
te komen aan de wisselende noden van patiënten in een sterk 
veranderende gezondheidszorg. De verpleegkundig specialist werkt aan 
zorginnovatie en professionalisering van de verpleegkunde door 
doorgedreven specialisatie en de inzet van competenties die verder reiken 
dan de ‘reguliere’ verpleegkunde. Om de groep van verpleegkundig 
specialisten te ondersteunen in de uitoefening van hun taken wordt 
de Belgische Vereniging van Verpleegkundig Specialisten (BVVS) 
opgericht.  

De BVVS streeft volgende doelstellingen na: Het functie- en 
competentieprofiel van de VS omschrijven. De verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de VS vastleggen in een wetgevend kader. De rol en 
de meerwaarde van de VS verduidelijken. Als gesprekspartner voor de 
overheid en andere instanties fungeren. De outcome van de VS 
evalueren. Professionalisering en innovatie in de zorg realiseren.Vorming 
aanbieden en kennisnetwerken uitbouwen. De samenwerking met 
universiteiten en opleidingsinstituten optimali 

 

Belgische Vereniging voor 

Verpleegkundig Specialisten 



Studeren in coronatijden 
Deze periode is natuurlijk voor niemand een gemakkelijke periode, ook niet voor studenten. 
Hoe blijf je aan het studeren in deze bijzondere omstandigheden? Hoe plan je jouw tijd in? 
Hoe kan je je het best voorbereiden op de examens? Hier enkele tips om deze periode 
goed door te komen en ook de examens tot een goed einde te brengen. 

 Maak een planning! Net zoals echte lessen, is het belangrijk om vaste momenten in 

te plannen wanneer je online lessen gaat volgen. Zorg voor een structuur in je week. 

Gebruik een weekplanner: 

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieloopbaanbegeleiding/studen

t/succesvol-studeren/timemanagement/Weekplanner%20DSA.pdf 

 Maak to do lijstjes. Van welk vak moet je online lessen volgen en van welk vak heb 

je opdrachten gekregen? Noteer per vak alle weblectures en opdrachten en vink af 

als je deze bekeken of volbracht hebt.  

 Lezen! Herhaal je leerstof door je cursussen te lezen. Dit is een gemakkelijke 

methode om je vakken bij te houden. Je hoeft niet te wachten tot de blokperiode 

daar is, je kan er nu al aan beginnen!  

 Ben je snel afgeleid? Kies dan voor de Pomodoro-techniek. Het concept is 

eenvoudig: afwisselend 25 min studeren en 5 minuten pauze. Beslis wat je wil 

studeren, stel je timer in en studeer! Als er na 10 min een afleiding in je gedachten 

komt, schrijf het dan op papier en je kan er dan gedurende de 5 minuten durende 

pauze op terugkomen. 

 Zorg voor voldoende slaap. Ga op tijd naar bed en blijf niet liggen tot de middag. Als 

je studeert waar je slaapt, let dan op dat je beide dingen niet door elkaar haalt. 

Studeer zeker niet in je bed, dan zou je wel eens minder goed kunnen slapen. 

 Behoud je normale gewoontes en zorg voor routine! Sta je de dinsdag gewoonlijk op 

om 8u, omdat je om 9u les hebt? Doe dit dan nu ook. Sta op, doorloop je 

ochtendritueel en begin om 9u met studeren, online lessen kijken of opdrachten 

maken.  

 Blijf niet doorwerken tot ’s avonds laat. Neem voldoende ontspanning. Zorg ook voor 

voldoende lichaamsbeweging! Het lentezonnetje is daar, ga een wandeling maken. 

Dit kan je bijvoorbeeld iedere dag op eenzelfde tijdstip doen om structuur in je dag 

te creëren. 

 Moet je samenwerken met medestudenten? Gebruik dan Skype, Zoom of andere 

videochat mogelijkheden om de opdracht, thesis… te bespreken. Mogelijk werk je 

via OneDrive of GoogleDocs samen aan gedeelde documenten. De app Trello is 

een goede manier om afspraken tussen groepsleden te visualiseren.  

 Heb je vragen over bepaalde leerstof? Contacteer dan zeker je studiecollega’s! Help 

elkaar! Je kan ook altijd verhelderende YouTubefilmpjes kijken als je een bepaald 

concept of theorie niet begrijpt.  

 Loop je helemaal vast en lukt het echt niet om je studies in handen te nemen? 

Neem dan contact op met jouw studieloopbaanbegeleider of de dienst Studieadvies, 

die vind je op de website van KULeuven.  

 

Het corona ‘tijdperk’   

https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieloopbaanbegeleiding/student/succesvol-studeren/timemanagement/Weekplanner%20DSA.pdf
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieloopbaanbegeleiding/student/succesvol-studeren/timemanagement/Weekplanner%20DSA.pdf


 

Peter en meter avond – 9 oktober 2019  
 
Een gezellige eerste activiteit met de grootste opkomst van dit academiejaar.  
We kijken trots terug naar een geslaagde avond! 
 
  

 
Cocktail avond 
 
Dag tegen kanker 
 
HistarUZ 
 
Cantus 
 
Karaoké 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag tegen kanker - 17 oktober 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Een recap….  

Gele lintjes uitdelen.  
Wij toonden aan 
iedereen die met 
kanker te maken krijgt 
dat ze er niet alleen 
voor staan! 



24-urenloop – 22 tot 23 oktober 2019  
 
Bijna 24 uur present bij de stand van Medica. Goed gesupporterd!  
Bijna gewonnen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocktail Workshop – 6 november 2019  
 
Een geslaagde mix tijdens een geslaagde avond! Geshaked en genoten! 

 

 
 
 



HistarUZ – 21 november 2019  
 
Onze interessante geschiedenis van dichtbij ontdekt…  

 
 
Kerstmarkt met Medisoc – 11 december 2019  

 
Jeneverkes en kraampjes, we kwamen volop in de heerlijke kerstsfeer! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEDISOCWISHES voor kerst en het nieuwe jaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Throwback Cantus – 6 maart 2020  
 
Throwback met alle oud-praesiida van Medisoc. Kan een avond nog leuker?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Karaoke-avond met Eros – 11 maart 2020  
 

Echt zangtalent werd die avond niet ontdekt, maar of we ons geamuseerd 
hebben? ZEKER EN VAST! De buren? Die misschien iets minder… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze andere activiteiten werden allemaal geschrapt…  
 
Savanne dacht er het hare van tijdens onze Skype-vergadering…..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wanneer?  
 
 
 
De kiesweek gaat dit academiejaar door van 4 tot 8 mei 2020.  
 
Aangezien we alles voorlopig thuis doen, wordt ook deze kiesweek ‘online’ 
georganiseerd. Jullie krijgen een link waarmee gestemd kan worden.  
 
Het praesidium van MEDISOC 2020-2021 heeft jullie stem heel hard nodig!  
 
We hopen oprecht dat we jullie stem zien verschijnen. 
 
Als we terugdenken aan de kiesweek van vorig academiejaar, dan komt het 
water weer in onze mond. Bij jullie ook?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit academiejaar hebben we iets anders voor jullie in petto!  
 
Wat dachten jullie ervan om kans te maken op het winnen van  een FNAC-bon 
ter waarde van €50? Niet slecht toch? 
 
Wat moeten jullie doen? STEMMEN!  
 
En wie weet contacteren we jullie daarna met een leuke boodschap…..  

De kiesweek 



We zingen het vaak samen, zeker op de activiteiten van Medisoc is het de 
ideale uitlaatklep. En ja hoor we zijn fier op ons kringlied! Maar nu, in deze 
corona-tijden toch ook ideaal om je buren je zangtalent te laten horen? 
 
Hieronder de tekst, zing het op het ritme van ‘Wild Rover’:  

 
 
 
 
 

Iedere woensdag komen wij tesaam, om meerdere pintjes achterover te slaan. 
‘s Avonds zijn we zat en vol van jolijt, maar ‘s morgens paraat voor de les van 

beleid! 

 
Ref.: 

Daar bij Medisch sociale, boven op den berg 
Leren wij hoe het moet, organiseren delegeren dat zit in ons bloed. 

Schakels en masters, die zien allen af, maar we zijn paramedici van goede komaf. 
We geven niet op en we gaan er steeds voor, thesis examens we slaan ons erdoor. 

 
Ref. 

Onze proffen die barsten van organisatietalent, kwaliteit van de zorg werd ons goed 
ingeprent. 

In de les EBH zitten we achter ons scherm, de eeuwige zoektocht naar de juiste 
meshterm. 

 
Ref. 

In Leuven beleven we ons tweede jeugd, feesten na leren dat doet toch zo’n deugd. 
Dus hef nu het glas op de kring Medisoc, dan blijven we drinken tot aan onze blok. 

 
Ref. 

 
 
 
 

  

Ons Kringlied 



Aarzel NIET om contact met ons op te nemen. Dat kan via de studentenmail bij 
ieder praesidiumlid of via medisoc@gmail.com. Wij helpen je graag met het 
beantwoorden van al jullie vragen of wij verwijzen je door naar de bevoegde 
prof, begeleider of coördinator.  
 
Als praesidium willen wij jullie ook in dit ‘online-tijdperk’ een luisterend oor 
bieden.  
 

Enkele van jullie zijn gekoppeld aan een meter of peter, maar ook wij willen 

jullie bij al jullie vragen uitnodigen om een gesprek te hebben over wat dan 

ook. Want vooral: wij zijn er voor jullie! 

 

https://www.medisoc.be/ 
 
 
 

Tot slot willen wij, van Medisoc, onze sponsoren hartelijk bedanken voor hun 

steun en vertrouwen dit academiejaar. Dankzij hen kregen we de kans 

activiteiten te organiseren en dit academiejaar op te bouwen. Een 

welgemeende DANKJEWEL! 

 

  

 
 
 
 

Onze contactgegevens  

https://www.medisoc.be/

