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WELKOM

De directie en alle medewerkers 
van Ziekenhuis Oost-Limburg 
heten je welkom bij de 
aanvang van vrijwilligerswerk 
in ons ziekenhuis. We vinden 
het belangrijk om je wegwijs 
te maken in je nieuwe 
werkomgeving.
In deze brochure vind je 
informatie die je kan helpen om 
snel je weg te vinden.

Als je opmerkingen of vragen 
hebt, kan je steeds terecht 
bij je leidinggevende of bij 
de verantwoordelijke voor 
vrijwilligerswerk.

Wij wensen je alvast een 
goede start en een vruchtbare 
samenwerking.
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01 VOORSTELLING

1.1 Welkom in ZOL
De directie en alle medewerkers 
van Ziekenhuis Oost-Limburg he-
ten jou van harte welkom!

ZOL is een topklinisch ziekenhuis 
met een regionale en supraregio-
nale functie verspreid over 4 si-
tes. Dit zijn: ZOL Genk, campus 
Sint-Barbara (Lanaken), cam-
pus Sint-Jan (Genk) en Medisch 
Centrum André Dumont (Water-
schei) en ZOL Maas en Kempen 
(Maaseik).

De zorg komt tot stand dankzij de 
deskundige interactie tussen het 
verpleegkundig, medisch, para-
medisch, technisch, zingevings, 
verzorgend, logistiek en adminis-
tratief personeel.

1.2 Geschiedenis en op-
dracht
Op 1 juli 1992 besloten drie 
algemene ziekenhuizen uit de 
regio Oost-Limburg, namelijk 
het OCMW-ziekenhuis Sint-Jan in 
Genk, de privéziekenhuizen André 
Dumont in Genk-Waterschei en 
Sint-Barbara in Lanaken, samen 
te werken onder de naam ‘Zieken-
huisgroepering Oost-Limburg’.

Op 1 januari 1996 ging deze groe-
pering over in het fusiezieken-
huis ‘ZOL’ met één gezamenlijke 
exploitatie en met behoud van de 
bestaande campussen op middel-
lange termijn. Het nieuwe zieken-
huis is een autonome vereniging 
met openbaar karakter. Op 1 
januari 2021 sloot ook Ziekenhuis 
Maas en Kempen aan.

Met een omzet van meer dan 
€ 300 miljoen is ZOL één van 
de grotere niet-universitaire 
ziekenhuizen van Vlaanderen. 
Naast haar regionale opdracht 
vervult ZOL een aantal belangrij-
ke expertfuncties binnen een eu-
regionale context (MIC (Intensieve 
zorgen Materniteit), NIC (Intensie-
ve zorgen Neonatologie), hartchi-
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rurgie, neurochirurgie, lithotrip-
sie (verbrijzeling van een steen), 
NMR, IVF…).

In ZOL werken meer dan 400 
artsen en assistenten, meer dan 
4.000 medewerkers en tal van 
vrijwilligers en stagiairs. Samen 
maken zij de ambities op vlak van 
kwaliteitsvolle zorg waar.

Voor gedetailleerde informatie 
over de ontstaansgeschiedenis 
kan je terecht op de website van 
Ziekenhuis Oost-Limburg op het 
volgende adres: www.zol.be.

1.3 Synaps park
Eind oktober 2017 kreeg de site 
waarop campus Sint-Jan gevestigd 
is een nieuwe naam, nl. Synaps 
Park. Deze site waarop de be-
drijven en organisaties van de 
voormalige Zorgcampus Schiep-
se Bos gevestigd zijn zal in de 
toekomst uitgebreid worden van 
16 naar 38 hectare. De uitvoering 
van dit masterplan zal gefaseerd 
gebeuren, gespreid over de twee 
volgende decennia.

Visie & concept
Het fundament van het strate-
gisch plan berust op drie pijlers:
• het ontwikkelen van een zorg-

boulevard, met diensten en 
producten gericht op zorg, ge-
zondheid en een comfortabel 
verblijf van patiënten, bezoe-
kers en werknemers

• ruimte creëren voor een cam-
pus rond innovatie, start-ups, 
onderzoek en ontwikkeling op 
het gebied van zorg en ge-
zondheid

• de expansie van het ziekenhuis 
met de verdere ontwikkeling 
van kwalitatieve (sub)klinische 
zorg

Meer info: www.synapspark.be.
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1.4 Opdrachtverklaring

Visie/missie
Wie zijn we, wat zijn onze waar-
den, waar staan we voor?
Ziekenhuis Oost-Limburg is 
een supraregionaal algemeen zie-
kenhuis dat een volledig zorgpak-
ket aanbiedt, van basis- tot top-
klinische geneeskunde, in goede 
samenwerking met alle partners in 
de zorg, waarbij de patiënt steeds 
centraal staat. Patiëntvriendelijk-
heid, kwaliteit en toegankelijk-
heid zijn centrale waarden in het 
beleid.

Deze missie wordt meer gecon-
cretiseerd in de volgende visie:

Hoe zien wij onszelf in de we-
reld van morgen? Waar staan 
we voor?
1. Wij willen op een geïntegreer-
de en patiëntvriendelijke wijze 
professionele en veilige zieken-
huiszorg aanbieden, aan al wie 
op het ziekenhuis een beroep 
wenst te doen, ongeacht zijn/
haar godsdienstige, filosofische 
of politieke overtuiging, ras, 
huidskleur of geslacht, sociale of 
culturele herkomst, financiële of 
maatschappelijke status. Tarief-
zekerheid en betaalbaarheid zijn 
belangrijke waarden in ons beleid.

2. Wij willen een volledig zorg-
aanbod realiseren met kwaliteits-
volle basisgeneeskunde voor de 
eigen zorgregio en met expert-
functies voor een breder gebied, 
binnen en buiten de provincie-
grenzen. Wij nemen de nodige 
initiatieven om dit aanbod verder 
te laten groeien.
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3. Wij willen binnen de expert-
functies alert zijn voor nieuwe ini-
tiatieven en mogelijkheden binnen 
de gezondheidszorg, initiatieven 
nemen tot en actief participeren 
aan wetenschappelijk onderzoek.
Wij zijn voorloper in het ont-
wikkelen en stimuleren van 
nieuwe zorgvormen en spelen 
maximaal in op nationale en inter-
nationale evoluties.

4. Wij willen gestructureerd 
samenwerken met de eerste lijn, 
met andere ziekenhuizen binnen 
en buiten de eigen zorgregio, 
met andere zorgvoorzieningen en 
met universitaire ziekenhuizen en 
instellingen.

5. Wij willen een ziekenhuis zijn 
waar alle beleidsorganen, artsen 
en medewerkers op een respect-
volle wijze, via overleg en in een 
sfeer van open communicatie met 
elkaar samenwerken.

6. Wij willen medewerkers en art-
sen kansen bieden om te groeien, 
zich te ontwikkelen en hun capaci-
teiten verder uit te bouwen zodat 
ze zich gewaardeerd voelen.

7. Wij willen een transparante 
werking organiseren zodat aan 
de gemeenschap rekenschap kan 
worden afgelegd.

8. Wij willen kostenbewust wer-
ken om financieel gezond te blij-
ven als waarborg voor de continu-
iteit van de ziekenhuiswerking.
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1.5 Organisatiestructuur
Voorzitter en directieleden 

Tom Arts,
Voorzitter

Erwin Bormans,
Algemeen directeur

Griet Vander Velpen,
Medisch directeur

Steven Knuts,
Facilitair directeur

Guido Van Hamme,
Personeelsdirecteur

Elke Panis,
Financieel directeur

Kurt Surmont,
Verpleegkundig 
directeur

Benny Stevens,
Bedrijfskundig 
directeur

Peter Thijs
directeur ICT en 
kwaliteit
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Divisiestructuur

Omwille van de schaalgrootte 
van  ZOL werd een aangepaste 
organisatiestructuur uitgetekend. 
De organisatie werd opgedeeld in 
zeven divisies met aan het hoofd 
telkens een divisiemanager en een 
arts-coördinator.

1.6 Accrediteringstraject
Om de kwaliteit van zorg hoog te 
houden en om te blijven voldoen 
aan de nieuwe vragen en ver-
wachtingen van onze patiënten 
zijn voortdurende inspanningen 
op vlak van kwaliteit een absolute 
noodzaak. Vandaar neemt ZOL 
deel aan FlaQuM (Flanders Quality  
Model) dat ontwikkeld wordt aan 

de KU Leuven. Mogelijk zal je hier-
mee geconfronteerd worden. We 
danken je alvast voor je bereidwil-
lige medewerking.

1.7 Kwaliteitsbeleid
Om dag in dag uit hoogkwalita-
tieve zorg te kunnen garanderen 
is er een gedetailleerd kwaliteits-
beleid uitgewerkt. Tevens worden 
alle facetten van de zorgkwaliteit 
objectief in kaart gebracht en 
besproken op alle niveaus. Deze 
resultaten leiden tot continue 
verbeteracties om zo de veiligheid 
van onze patiënten steeds te kun-
nen garanderen.

1.8 Respectvol omgaan 
met elkaar
In ZOL is patiëntvriendelijk-
heid een basiswaarde. Respect is 
daarbij erg belangrijk. Maar ook 
tussen de medewerkers en artsen 
is respectvol omgaan met elkaar 
cruciaal voor een aangenaam 
werkklimaat en een goed functio-
neren.
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1.9 Deontologie - be-
roepsgeheim
Beroepsgeheim
Van elke patiënt in ZOL wordt een 
elektronisch dossier (HiX) aange-
legd waarin medische, verpleeg-
kundige en paramedische gege-
vens opgeslagen worden.

Het ongeoorloofd inkijken van 
medische dossiers wordt in ZOL 
gesanctioneerd.
De hierna volgende afspraken 
bieden een duidelijk houvast: Het 
verstrekken van GESCHREVEN 
informatie aan niet-behandelen-
de artsen behoort enkel tot de 
bevoegdheid van artsen.

Gegevensbescher-
ming (GDPR)
Sinds 25 mei 2018 is de GDPR 
(General Data Protection Regula-
tion), in het Nederlands de Alge-
mene Verordening Gegevensbe-
scherming, van kracht. Het is een 
Europese wettekst die alle be-
staande regelgeving over het ver-
werken van persoonsgegevens in 
de verschillende EU-lidstaten har-
moniseert. De wetgeving bepaalt 
hoe bedrijven en organisaties met 
onze persoonsgegevens moeten 

omgaan. In België vervangt deze 
wetgeving de Privacywet. GDPR 
is ook belangrijk voor Ziekenhuis 
Oost-Limburg, aangezien we 
deze wetgeving moeten respec-
teren in de omgang met patiën-
tengegevens, de gegevens van 
personeelsleden en alle andere 
gegevens die we, bijvoorbeeld van 
bezoekers, verwerken.

Daarnaast heeft ZOL ook enke-
le policies en richtlijnen opgesteld:
• Beleidstekst gegevensbescher-

ming
• Richtlijnen rond het elektro-

nisch delen van informatie 
buiten het ziekenhuis

• Richtlijnen rond het mondeling 
en telefonisch geven van infor-
matie binnen het ziekenhuis

• ...

Via ZOLnet -> Algemeen depar-
tement -> GDPR en gegevens-
bescherming vind je de volledige 
teksten en meer informatie over 
de policies en richtlijnen.

Er werden 10 vuistregels met be-
trekking tot GDPR gemaakt:
• Gebruik de dozen ‘vertrouwe-
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lijk’ als je vertrouwelijk papier 
wil wegdoen.

• Denk na voor je informatie 
doorgeeft en volg de richtlijnen 
hieromtrent.

• Geef of vraag geen vertrouwe-
lijke informatie als er anderen 
luisteren.

• Laat patiëntendossiers niet 
onbemand achter of zichtbaar 
open staan.

• Raadpleeg enkel dossiers van 
je eigen patiënten en nooit je 
eigen dossier.

• Vergrendel je computer.
• Volg de policy rond wacht-

woorden en houd je wacht-
woord geheim.

• Verzamel geen lijstjes met ver-
trouwelijke gegevens op je PC.

• Gebruik geen patiëntengege-
vens bij opleidingen, gebruik 
fictieve namen.

• Verstuur niet zomaar e-mails 
met patiëntengegevens.

Elke medewerker en arts in ZOL 
dient deze richtlijnen steeds te 
volgen.

Indien je gevraagd wordt geschre-
ven of mondelinge informatie te 
verstrekken aan een niet-arts, 

dien je rekening te houden met 
enkele belangrijke richtlijnen:

Vrijwilligers verschaffen in geen 
enkel geval informatie over een 
patiënt aan wie dan ook.

Informatie aan politie
Bijzondere discretie is geboden 
wanneer informatie rechtstreeks 
door de politie wordt opgevraagd.

• Enkel de behandelende arts 
verleent toelating voor onder-
vraging.

De arts vraagt (in afwezigheid van 
politie) het akkoord van de patiënt 
voor aflevering van een attest 
indien dit gevraagd wordt.

Informatie aan een advocaat
Er mag GEEN medische informatie 
verstrekt worden.  

Informatie aan een verzeke-
ringsorganisme
Er mag GEEN medische informatie 
verstrekt worden.

Informatie aan familie en/of 
nabestaanden
De vrijwilliger verschaft geen in-
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formatie aan familie of nabestaan-
den, ook niet aan de patiënt.

1.10 Communicatie
Communicatie-instrumenten
Om met de diverse doelgroepen 
van het ziekenhuis te communi-
ceren, heeft de communicatie-
dienst een aantal tools ontwikkeld. 
De belangrijkste zijn:

ZOL E-flash: dit is een weke-
lijkse digitale nieuwsbrief waarin 
steeds een aantal onderwerpen 
met hoog actualiteitsgehalte aan 
bod komen. Tevens verschaft 
de E-flash een overzicht van 
de persartikels waarin ZOL voor-
komt. Van zodra je je contract 
hebt getekend, ontvang je elke 
vrijdag op je ZOL-e-mailadres de 
E-flash. Zo blijf je op de hoogte 
van het reilen en zeilen van ZOL.

ZOLzine: dit is het personeels-
magazine van ZOL, dat driemaan-
delijks verschijnt en waarin ruimte 
is voor zowel langer uitgewerk-
te beleidsonderwerpen als voor 
een aantal nuttige en interessante 
weetjes over het ziekenhuis en de 
collega’s. Zowel voor ZOLzine als 
voor de E-flash kan iedere mede-

werker artikels of ideeën aanleve-
ren.

ZOLarium: Tijdschrift van de 
Wetenschappelijke Raad dat vier 
keer per jaar verschijnt en dat 
hoofdzakelijk gericht is aan artsen 
en externe verwijzers.

ZOLscan: Maandelijkse digitale 
nieuwsbrief hoofdzakelijk gericht 
aan verwijzers.

ZOLnieuwsbrief: Dit is een 
digitale nieuwsbrief waarop iedere 
burger zich kan inschrijven. Be-
doeling is om geïnteresseerden op 
de hoogte te houden van activitei-
ten en projecten in ZOL.

ZOLnet: Op ZOLnet vind je 
informatie over de werking van 
het ziekenhuis. Nieuwtjes vind je 
terug op de homepagina. Je krijgt 
toegang tot ZOLnet als je ‘ZOLnet’ 
ingeeft in de browser.

www.zol.be: Op de website 
van ZOL vinden bezoekers en pati-
enten info over het ziekenhuis, op-
names, de ombudsdienst, artsen, 
raadplegingen e.a. Verschillende 
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medische diensten beschikken ook 
over een eigen deelsite.

ZOL op Facebook: ZOL 
heeft twee Facebook-pagina’s: 
een open pagina die voor ieder-
een toegankelijk is en een geslo-
ten pagina (ZOL Collegiaal) waar 
je enkel lid van kan worden als je 
werkzaam bent in ZOL.
Op de open pagina post de dienst 
Communicatie wekelijks een aan-
tal berichten die de werking van 
ZOL aanbelangen. Op ZOL Colle-
giaal staat het iedere ZOL-mede-
werker vrij om zelf berichten te 
plaatsen.

Policy e-mail 
Iedere ZOL-medewerker krijgt 
een persoonlijk e-mailadres, een 
gebruikersnaam en een paswoord. 
Dit adres wordt door het zieken-
huis gebruikt voor het meedelen 
van ziekenhuis- en personeelsge-
bonden informatie. Ook uitnodi-
gingen (bv. voor personeelsactivi-
teiten), aankondigingen (bv. voor 
congressen, vacatures) of officiële 
documenten (persoonlijk) kunnen 
via e-mail naar elke medewerker 
verstuurd worden.

Het ZOL e-mailadres is bedoeld 
voor professionele doeleinden, 
gerelateerd aan werken in ZOL. 
Het ZOL e-mailadres mag niet 
gebruikt worden voor het privé 
e-mailverkeer.

Elke ZOL-medewerker draagt de 
verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van de e-mailberichten die 
via zijn/haar adres verstuurd 
worden. In geval de medewerker 
vaststelt dat ondanks de nodige 
voorzichtigheid, toch bedrieglijk 
gebruik wordt gemaakt van zijn/
haar gebruikersnaam en pas-
woord, zal hij/zij de dienst ICT 
onmiddellijk verwittigen.

Er wordt aangeraden om het ZOL 
e-mailadres wekelijks te raadple-
gen. Enerzijds kan dit vanop een 
pc thuis via de portaalsite van ZOL 
(internet: www.zolathome.be). Op 
deze site kan men overigens van 
thuis of van eender welke locatie 
nagenoeg alle documenten van 
het departement Personeelsza-
ken (onderdeel personeelszaken 
van ZOLnet) raadplegen, bij-
voorbeeld het arbeidsreglement, 
reglement hospitalisatieverzeke-
ring, groepsverzekering,…
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Anderzijds kan dit op de dienst 
zelf in zoverre er een pc individu-
eel ter beschikking wordt gesteld 
of centraal bruikbaar is voor alle 
medewerkers van de dienst.

Policy mediacontacten
Alle persvragen dien je te melden 
aan de dienst Communicatie, die 
de contacten met de pers coördi-
neert en begeleidt.

Meer informatie: Jurgen Rit-
zen (communicatiemanager) op 
tel. 089 32 17 61.

02 WIE IS WIE?

ZOLnet is het intranet van en voor 
ZOL-medewerkers.

Hier kan je informatie raadplegen 
over de werking van het zieken-
huis. Op de homepagina vind 
je ook allerlei nieuwtjes terug. 
Via ZOLnet kan je op de home-
page ‘Wie is Wie’? aanklikken. Hier 
vind je een personeelslijst van alle 
medewerkers en artsen met foto, 
functie, dienst en telefoonnum-
mer.
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03 WEGWIJS IN ZOL

3.1 Buiten
Parking (auto – motorfiets – 
bromfiets – fiets)
Op de personeelsparking van ZOL 
Genk, campus Sint-Jan, campus 
Sint-Barbara, Medisch Centrum 
André Dumont en ZOL Maas en 
Kempen dien je de identificatie-
badge te gebruiken.

Alle verdere informatie i.v.m. 
parkeren, vind je terug op ZOL-
net met zoekterm ‘algemeen par-
keerreglement’.

ZOL Genk, campus Sint-Jan
Je parkeert op de personeels-
parking (achterzijde campus ter 
hoogte van de Spoedgevallen). Je
kan bij het binnenrijden van de 
parking de slagbomen openen 
door de identifcatiebadge voor 
de badgelezer te houden.

Van de personeelsparking verloopt 
de aanbevolen toegang naar de 
campus:
• voor personeel dat arbeidskle-

dij draagt: via de kelderdoor-
gang H-blok (deze informatie 
wordt tijdens de opstart indivi-
dueel opgenomen)

• voor ander personeel: via de 

loopbrug op niveau +1 naar de 
G-blok

Luchtfoto campus Sint-Jan

ZOL Genk, campus Sint-Bar-
bara
Je parkeert op de personeels-
parking (achterzijde van de C- en 
B-blok).
De aanbevolen toegang tot de 
campus verloopt via de personeel-
singang in de B-blok.

Luchtfoto campus Sint-Barbara
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ZOL Maas en Kempen
Je parkeert op de personeelspar-
king (volg de borden personeels-
parking).
De aanbevolen toegang tot de 
campus verloopt via de hoofdin-
gang.

3.2 Binnen
Interne bewegwijzering
Plattegrond ZOL Genk, cam-
pus Sint-Jan

Plattegrond ZOL Genk, cam-
pus Sint-Barbara

ZOL Genk campus Sint-Jan en 
Sint-Barbara
Vanaf de inkomhal is er een 
eenvoudige bewegwijzering die 
via kleurpanelen de fysische blok-
ken aangeeft. Voor alle andere 
informatie moet men zich wenden 
tot aan de onthaalbalie waar men 
het juiste verwijskaartje met bon-
dige uitleg krijgt. De balie wordt 
op die manier ingezet als ‘ont-
haalbalie’ in de ware zin van het 
woord. Deze werkwijze draagt bij 
tot het realiseren van een meer 
persoonlijke service.

De verwijzing gebeurt op basis 
van:
• Een letter: deze duidt de blok 

aan waarin de bestemming 
gelegen is
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• Een cijfer: dit verwijst naar de 
verdieping

• 2 cijfers: deze duiden de eind-
bestemming aan

• (een soort huisnummer)

Voorbeelden:
• A3.30: patiëntenkamer op een 

verpleegafdeling, derde verdie-
ping, nummer 30

• G0.35: raadpleging, gelijk-
vloers, nummer 35

Alle borden hebben de kleur van 
de overeenstemmende fysische 
blok als achtergrond.

Enkel ‘Spoed’, ‘hoofduitgang’ en 
‘uitgang Spoed’ wordt weergege-
ven met een benaming.

Plattegrond ZOL 
Maas en Kempen

Er wordt op ZOL Maas en Kem-
pen gewerkt met een routesys-
teem vergelijkbaar met de ande-
re campussen. Er wordt eveneens 
gewerkt met blokken en kleuren. 
Men kan aan het onthaal een ver-
wijskaartje bekomen met de blok 
en het lokaalnummer waar men 
moet zijn. De verwijzingen zien er 
als volgt uit:
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Bankautomaat
Tegenover de dienst Inschrijvin-
gen (op het gelijkvloers) op ZOL 
Genk, campus Sint-Jan is een ban-
kautomaat waar je terecht kan om 
geld af te halen.

Courante plaatsen ZOL Genk, 
campus Sint-Jan

Personeelsrefter C-Blok

Cafetaria Bar Bouffe J-Blok

Linnenkamer en Badge-
beheer

A0.49

Personeelsdienst 1300

Kleedkamer J en F-blok

Arbeidsgeneeskunde G -1.62

04 AAN DE SLAG

4.1 Identificatiebadge
Bij de indiensttreding in ZOL krijg 
je een identificatiebadge. Voor 
deze badge is het vereist om een 
foto te laten maken door de dienst 
Badgebeheer. De dienst Badge-
beheer ligt in de Linnenkamer van 
campus Sint- Jan locatie A0.49.
Openingsuren dienst Badgebe-
heer: van 9 tot 12 uur en van 
12.45 tot 15.30 uur op werkdagen.

Iedere medewerker moet deze 
badge zichtbaar dragen vanaf het 
ogenblik dat hij toekomt in het 
ziekenhuis, tot het ogenblik dat hij 
vertrekt. Aan de badge zijn o.a. 
volgende functionaliteiten gekop-
peld:
• Toegang tot parkings;
• Tikkaart (indien van toepas-

sing);
• Toegang gebouw (of gedeelten 

van);
• Toegang kleedkamer;
• ...

De eerste badge is gratis. Bij 
verlies of diefstal dien je €20 te 
betalen als tussenkomst in de kos-
ten voor het aanmaken van een 
nieuwe badge.
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De identificatiebadge wordt gratis 
vervangen bij:
• onleesbare identificatiegege-

vens zoals naam of functie;
• onleesbare barcode;
• defecte badge;
• gestolen badge mits voorleg-

ging van proces-verbaal van de 
politie.

Bij uitdiensttreding dient de iden-
tificatiebadge tijdens de openings-
uren te worden ingeleverd bij de 
dienst Badgebeheer (A0.49, tel. 
089 32 18 65).
Buiten de openingsuren kan de 
badge gedeponeerd worden in de 
brievenbus aan het lokaal van de 
dienst Bewaking (J0.20) in de in-
komhal van campus Sint-Jan.

Heb je vragen of problemen 
omtrent je identificatiebadge en 
de eraan verbonden toegangsre-
gels, neem dan contact op met de 
dienst Badgebeheer op tel. 089 32 
18 65 of via e-mail: info.badges@
zol.be.

4.2 Vaccinaties
Geregeld organiseert de dienst 
Preventie en Milieu een vaccina-
tiecampagne voor zowel beroeps-

gerelateerde vaccinaties alsook 
ter bescherming van bijvoorbeeld 
de seizoensgriep.

Meer informatie: via de arbeids-
arts of via de preventieadviseur.

4.3 Arbeidskledij en 
kleedkamers
Voor onderstaande personeels-
groepen verstrekt het ziekenhuis 
je als werkgever de aangepaste 
kledij:
verpleging bewaking
paramedici vervoer
apotheek
patiëntenvervoer keuken
logistieke assis-
tenten

linnenkamer

technische dienst schoonmaak
patiëntenadministratie en onthaal

 
 

Deze kledij, uitgezonderd die voor 
de bewaking, vervoer en de pati-
entenadministratie en onthaal, is 

mailto:info.badges@zol.be
mailto:info.badges@zol.be
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verkrijgbaar via de verantwoor-
delijke van de linnenkamer van je 
campus.

Voor personeelsleden van de dien-
sten Bewaking, Patiëntenadminis-
tratie en Vervoer wordt aangepas-
te kledij buitenshuis gekocht. Voor 
kledij voor deze diensten kan je 
terecht bij het diensthoofd van de 
betreffende dienst.

In de linnenkamer van de site 
waar je zal werken, zal de verant-
woordelijke van de linnenkamer je 
alle uitleg geven over de kleding 
(verdeling, herstellen,…) en de 
kleedkamers:

ZOL Genk, campus Sint-Jan
De linnenkamer is gelegen in de 
A-blok (locatie: A0.49); Openings-
uren: van 9 tot 12 uur en van 
12.45 tot 15.30 uur op werkdagen.
Tel. 089 32 18 90

Meer informatie: Jolanda Van 
Toorn (werkcoördinator Linnen-
bedeling) op tel. 089 32 18 89 of 
Dirk Houben (diensthoofd Hotel-
diensten) op tel. 089 32 18 81.

ZOL Genk, campus Sint-Bar-
bara
De linnenkamer is gelegen in 
de C-blok – niveau 1, tegenover 
de personeelsrefter;
Openingsuren: van 9 tot 12 uur op 
werkdagen.
Tel. 089 32 18 85

Meer informatie:
Cindy Thijs (werkcoördina-
tor Ge-bouwenreiniging) op tel. 
089 32 18 84 of Dirk Hou-
ben (diensthoofd Hotel-diensten) 
op tel. 089 32 18 81.
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ZOL Maas en Kempen
De linnenkamer is gelegen in de 
D-blok.
Openingsuren: van 6 tot 12 uur op 
werkdagen
Tel. 089 50 53 40

Meer informatie: Gudrun Hofeditz 
(werkcoördinator Schoonmaak) 
op tel. 089 50 53 20 of Dirk Hou-
ben (diensthoofd Hotel-diensten) 
op tel. 089 32 18 81.

Opgelet: om hygiënische re-
denen (verspreiding voorkomen 
van mogelijke infecties) mag ar-
beidskledij in geen geval mee 
naar huis genomen worden om te 
wassen. Op deze regel zijn enkele 
specifieke uitzonderingen, met 
name: patiëntenadministratie en 
onthaal, vervoer en bewaking. 
Elke werkdag wordt er zuivere ar-
beidskledij gedragen en zichtbaar 
verontreinigde kledij wordt onmid-
dellijk vervangen.

Wanneer je voor lange tijd (meer 
dan drie maanden) het werk on-
derbreekt, is het belangrijk dat je:
• je kleedkastje ontruimt en 

openstelt;
• je sleutel inlevert;

• melding maakt van je afwezig-
heid aan de verantwoordelijke 
van de linnenkamer waar je 
ook al je werkkledij inlevert.

4.4 Personeelsrestaurant
ZOL Genk campus Sint-Jan
• Maaltijden kunnen gebruikt 

worden in de personeelsref-
ter (C-blok, niveau 0);

• Maaltijden zijn ook to-go 
beschikbaar. Het is verboden 
om porselein mee te nemen 
uit het personeelsrestaurant. 
Gelieve te vragen voor een 
to-go verpakking indien je een 
maaltijd wenst mee te nemen;

• Maaltijden worden aangeboden 
in een zelfbedieningsruimte. 
Uit het uitgebreide aanbod kan 
je je keuze maken waarna je 
betaalt aan de kassa. Je kan 
betalen met de elektronische 
maaltijdcheque of bancon-
tact. Het is uiteraard steeds 
mogelijk om je eigen eten mee 
te brengen;

• Vrijwilligers kunnen een gratis 
maaltijd nuttigen in ruil voor 
een maaltijdbon die bij de 
verantwoordelijke van de vrij-
willigers kan afgehaald worden 
(K0.05).
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• Het personeelsrestaurant: vrije 
toegang op weekdagen van 
7 tot 16 uur. Na 16 uur en in 
het weekend enkel toegang 
met je identificatiebadge. De 
zelfbedieningsruimte is in de 
weekdagen geopend van 9.30 
tot 14 uur; in het weekend is 
de zelfbedieningsruimte geslo-
ten;

• Soep (gratis) en warme maal-
tijden zijn te verkrijgen van 
11.30 tot 14 uur, enkel op 
weekdagen;

• Koffie, thee en water zijn 
gratis.

ZOL Genk, campus Sint-Bar-
bara
• De personeelsrefter bevindt 

zich in de kelderverdieping van 
de B-blok, niveau -1. De perso-
neelsrefter is steeds open; er 
zijn geen sluitingsuren;

• Vrijwilligers kunnen een gratis 
maaltijd nuttigen zoals afge-
sproken op de afdeling.

• Je kan je eigen eten meebren-
gen. Je kan de maaltijd opwar-
men in de microgolfoven ter 
plaatse;

• Soep is gratis te verkrijgen van 

11.30 tot 13.45 uur, enkel op 
weekdagen;

• Koffie, thee en water zijn 
gratis.

Meer informatie: dienst Keuken 
op tel. 089 32 43 52.

4.5 Fietsvergoedingen
Fietsvergoeding en terugbe-
taling openbaar vervoer
Als personeelslid of vrijwilliger 
ontvang je een vergoeding per 
kilometer voor verplaatsingen te 
voet en/of per fiets. Je vraagt een 
fiets/wandelvergoeding aan door 
je badge te scannen aan een lezer 
voor de fietsvergoeding bij het 
begin en einde van je shift. Doe je 
enkel een heen- of terugreis met 
de fiets of te voet, dan mag je ook 
maar één keer badgen.
De enkele afstand die voor jou in 
rekening wordt gebracht, kan je 
terugvinden via ZOLnet -> Mijn 
dossier -> Mijn gegevens. Is er 
geen afstand ingevuld of heb je 
een andere vraag, dan stuur je 
een mailtje naar fietstikking@zol.
be.

Verplaatsingen die je met het 
openbaar vervoer doet (trein of 
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bus) worden 100% terugbetaald. 
De aanvraag voor deze terug-
betaling doe je via het formulier 
dat je terug vindt op ZOLnet -> 
Personeelszaken -> Lonen en ver-
goedingen. Het formulier bezorg 
je aan de dienst Personeels- en 
Loonadministratie.

De voorwaarden en de principes 
van uitbetaling kan je terug vin-
den onder terugbetaling onkosten. 
(ZOLnet -> Personeelszaken -> 
Lonen en Vergoedingen)

4.6 Voordeelaanbiedingen
In ZOL zijn we altijd op zoek naar 
manieren om onze medewerkers 
iets extra’s te geven. Daarom zijn 
we een samenwerking aange-
gaan met Benefits at Work. Op dit 
platform kan je mode, elektronica, 
dagjes uit en meer aankopen met 
korting. Deze gunstige voorwaar-
den gelden exclusief voor jou en 
je collega’s van ZOL.

Hoe werkt het?
Het gebruik van Benefits at Work 
is helemaal gratis en kan op je 
laptop, telefoon en tablet.
Aanmelden is binnen 1 minuut 

gebeurd. Start met besparen in 5 
eenvoudige stappen:

1. Ga naar het ZOLnet: zolnet.zol.
be.

2. Klik op de knop ‘Mijn ZOL 
korting’.

3. Registreer je op Benefits at 
Work met je ZOL e-mailadres.

4. Vink aan dat je de maandelijk-
se nieuwsbrief wilt ontvangen 
om op de hoogte te blijven van 
nieuwe aangesloten merken en 
aanbiedingen.

5. Check je inbox voor de active-
ringscode. Vul deze code in bij 
‘account activeren’.

Je bent klaar om te shoppen!
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4.7 E-learning
via mail door de personeelsdienst.

4.8 Mutatie
is mogelijk.

05 PREVENTIE EN 
ARBEIDSVEI-

LIGHEID

5.1 Welzijn op het werk 
door de dienst Preventie 
en Milieu
Het creëren van veilige arbeids-
omstandigheden en het voorko-
men van risico’s zijn doelstellingen 
die het ziekenhuis nastreeft. Het 
streefdoel is om het aantal onge-
vallen tot nul te herleiden en het 
welzijn van het personeel te opti-
maliseren. Voor de hiërarchische 
lijn is dit niet alleen een belang-
rijke bezorgdheid, maar zelfs een 
plicht.

Brandpreventie
Brandpreventie kan ingedeeld 
worden in brandvoorkoming, 
brandbestrijding en evacuatie. Op 
regelmatige basis worden oefe-
ningen georganiseerd, zodat het 
personeel vertrouwd blijft met de 
procedures. Het ziekenhuis be-
schikt over een alarmsysteem dat 
zowel automatisch als manueel 
functioneert. Hiernaast beschikt 
het ziekenhuis ook over een twee-
de interventieploeg (TIP) die auto-
matisch wordt opgeroepen bij elk 
brandalarm. Een brand telefonisch 
melden, kan je doen op campus-
sen SJ, SB en MCAD via het intern 
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telefoonnummer 2222 (extern via 
tel. 089 32 22 22). In ZOL Maas 
en Kempen vorm je het nummer 
5000 (extern via tel. 089 50 50 
00).

Tel. 2222 (ZOL Genk, campus 
SJ, SB en MCAD) of tel. 5000 
(ZOL Maas en Kempen)

Via de telefonisten worden de 
interventieploeg en de brandweer 
opgeroepen.

In de E-learning Onthaal vind 
je de uit te voeren stappen bij 
brand. We geven ook nog de 
ezelsbrug mee om deze te helpen 
onthouden.

Meer informatie: Dominic Her-
mans (preventieadviseur – mili-
eucoördinator) via tel. 089 32 18 
61, dominic. hermans@zol.be. Het 
secretariaat is bereikbaar op tel. 
089 32 18 62. Voor ZOL Maas en 

Kempen kan je terecht bij Roger 
Schevernels via tel. 089 50 53 10.

5.2 Intern noodplan
ZOL beschikt over een intern 
noodplan om mogelijke calamitei-
ten goed te kunnen opvangen. We 
denken dan niet alleen aan brand 
of een zwaar ongeval, maar ook 
aan bijvoorbeeld een uitval van 
nutsvoorzieningen (bv. elektriciteit 
of water), alsook bij een pandemie 
(bv. COVID-19) of ad hoc anoma-
lieën. Van de ZOL-medewerker, 
alsook de hiërarchische lijn, wor-
den specifieke taken verwacht die 
tijdens vormingssessies worden 
geduid en aangeleerd.

Tevens is er een extern ram-
penplan om gepast te reageren 
bij rampen binnen de regio. We 
denken dan aan een toevloed van 
patiënten bij een externe ramp. 
Dit provinciaal rampenplan wordt 
aangestuurd vanuit provincie 
Limburg.

5.3 Alcohol-, medicatie- 
en drugbeleid
In ZOL bestaat een totaalverbod 
op alcohol- en druggebruik en 
misbruik van geneesmiddelen. 
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Alcohol- of drugproblemen kun-
nen immers de veiligheid, de 
gezondheid en het welzijn van 
medewerkers en patiënten on-
gunstig beïnvloeden. Er kan wel 
een uitzondering gemaakt wor-
den voor het gebruik van alcohol 
tijdens sociale aangelegenheden 
zoals recepties of feestjes. In het 
arbeidsreglement is een bijlage 
(XI) opgenomen.

Bedoeling hiervan is medewerkers 
bewust te maken van de risico’s 
van middelengebruik op het werk. 
Maar vooral ook: gepaste hulp te 
bieden wanneer problemen zich 
voordoen.

5.4 Roken en dampen 
(vapen)
ZOL is een rook- en dampvrij 
ziekenhuis. Alle sites zijn rook- en 
dampvrij.
Ook de buitenzones zijn rook- en 
dampvrij: de parkeerplaats en 
-parkeergebouw, de buitenbanken 
en rustzones, etc…
Roken en/of dampen is voor ie-
dereen die de sites betreedt enkel 
nog toegestaan in de daarvoor 
voorziene rook/dampzones. Niet 
alleen de gebouwen inclusief 

toiletten, maar ook de parkings, 
de wegen naar de ZOL-gebouwen, 
de wandelpaden, zitbanken, enz. 
zijn voortaan rookvrije zones. 
Roken/dampen is bovendien enkel 
toegestaan tijdens de niet-betaal-
de (middag)pauze. Roken/dampen 
tijdens een betaalde pauze is niet 
toegelaten. De leidinggevende 
mag geen extra pauzes toestaan 
om te gaan roken of dampen.

ZOL Genk, campus Sint-Bar-
bara
• Rook/dampcabine aan de rech-

terzijde van de hoofdingang: 
Let op: deze zone mag enkel 
door bezoekers en patiënten 
gebruikt worden.

• Rook/dampzone aan opslag 
dienst Technische Zaken: dit 
is de enige plaats waar me-
dewerkers en artsen mogen 
roken.

ZOL Genk, campus Sint-Jan
• Rook/dampcabine op het 

Dorpsplein in de buurt van de 
trappen naar K-1. Let op: deze 
zone mag enkel door bezoe-
kers en patiënten gebruikt 
worden.

• Rook/dampcabine tussen 
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Spoed en personeelsparking: 
dit is de enige plaats waar 
medewerkers en artsen mogen 
roken.

• Voor de PAAZ-afdeling en pal-
liatieve afdeling is er een speci-
fieke rook- en dampzone voor 
deze beperkte patiëntengroep.

ZOL Maas en Kempen
• Buiten ter hoogte van de per-

soneelsrefter is een rook/
dampcabine voorzien.

ZOL stimuleert een rookstop-
programma. Voor meer info kan 
je terecht bij An Coenen, psy-
chologe, tel. 089 32 56 84 of bij 
de longartsen van ZOL Maas en 
Kempen.

5.7 Bewaking
Wie problemen ondervindt met 
agressieve patiënten of bezoekers 
of verdachte toestanden vaststelt, 
kan assistentie vragen:
• ZOL Genk, campus Sint-Jan Jan 

bij de dienst Interne Bewaking 
op tel. 089 32 43 43. Dit num-
mer is 24/7 bereikbaar.

• ZOL Genk, campus Sint-Bar-
bara

- bij de wandelende waak 
op tel. 089 32 57 86.

- de dienst Interne Bewaking 
op tel. 089 32 43 48. D

• ZOL Maas en Kempen bij de 
dienst Spoedgevallen op tel. 
089 32 50 00. Dit nummer is 
24/7 bereikbaar.

Bij zware en dringende gevallen 
mag hiervoor het rode brandglas 
gebroken worden. Hiermee waar-
schuw je niet direct de brandweer, 
maar wel de tweede interventie-
ploeg om je te versterken.
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Als er persoonlijke zaken ont-
vreemd zijn of je hebt te maken 
met een geval van agressie, doe 
je elektronisch aangifte via ZOL-
net via de knop ‘Ik meld’.

Neem zoveel mogelijk voorzor-
gen om diefstal te voorkomen. 
De volgende tips kunnen van pas 
komen:
• neem niet te veel geld mee 

naar het werk en laat waarde-
volle voorwerpen thuis;

• maak consequent gebruik van 
de aanwezige opbergkasten 
in de kleedruimtes. Doe deze 
kastjes steeds op slot;

• Plaats geen kostbare spullen in 
het zicht van voorbijgangers. 
Laat geen handtassen, sleutels 
of badges rondslingeren, maar 
berg ze veilig op in je bureau. 
Ook als je maar even weg 
bent;

• sociale controle is van groot 
belang om diefstal te voor-
komen. Hou daarom met zijn 
allen een oogje in het zeil.

Meer informatie: Peter Van De 
Maele (werkcoördinator dienst 
Bewaking) op tel. 089 32 43 41 of 

Dirk Houben (diensthoofd Hotel-
diensten) op tel. 089 32 18 81.

Veiligheid, orde en netheid
Orde en netheid hebben invloed 
op de veiligheid en geleverde 
zorg. Hier dient de nodige aan-
dacht op gevestigd te worden. 
Gangen en uitgangen dienen 
steeds vrij te worden gehouden. 
De dienst spreekt af aan welke 
kant van de gang het materiaal 
wordt geplaatst.

Je hebt respect voor de goederen 
en gebouwen van ZOL, net zoals 
je dit hebt voor je privé-eigen-
dommen.

5.8 Wat te doen bij ziekte?
Verwittig bij ziekte of afwezigheid 
tijdig je leidinggevende van de 
afdeling.

5.9 Personeelsbegeleiding
Iedere medewerker die psychische 
en/of fysische schade ondervindt 
in de uitoefening van zijn functie 
ten gevolge van werkgerelateerde 
of niet-werkgerelateerde oorzaken 
kan terecht bij personeelsbegelei-
ders:
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• Mieke Jaspers op tel. 089 
32 17 15

• Philippe Jaspers op tel. 089 32 
17 16

• Sanne Hendriks op tel. 089 
32 17 17

5.10 Vertrouwensperso-
nen - ongewenst gedrag
Een medewerker, die meent het 
slachtoffer te zijn van gelijk welke 
vorm van ongewenst gedrag inclu-
sief pesten, agressie, geweld, on-
gewenst seksueel gedrag op het 
werk,… kan terecht bij de interne 
vertrouwenspersonen:
• Mieke Jaspers (vertrouwens-

persoon - dienst Personeelsbe-
geleiding), tel. 089 32 17 15.

• Marie-Jeanne Wevers (vertrou-
wenspersoon - contactpersoon 
dienst Personeels- en Loonad-
ministratie), tel. 089 32 17 41.

5.11 Ombudsdienst
De wet van de rechten van de pa-
tiënt stelt dat de patiënt het recht 
heeft om klacht neer te leggen. 
In ZOL kan de patiënt hiervoor 
terecht bij een ombudspersoon. 
De ombudspersoon is de schakel 
tussen de patiënt, zijn/haar familie 
en het ziekenhuis.

5.12 Uitdiensttreding
Als je de werkzaamheden in Zie-
kenhuis Oost-Limburg beëindigt, 
ben je verplicht om volgende za-
ken opnieuw in te dienen en je op 
volgende diensten af te melden:

ZOL Genk, campus Sint-Jan:
• Identificatiebadge bij badgebe-

heer (tel. 089 32 18 65)
• afmelden arbeidskledij in de 

linnenkamer campus Sint-Jan.
• sleutel kleedkastje kleedka-

mers F-blok en J-blok in de 
linnenkamer campus Sint-Jan 
(tel. 089 32 18 89).

ZOL Genk, campus Sint-Bar-
bara:
• identificatiebadge bij linnenka-

mer campus Sint-Barbara.
• afmelden arbeidskledij in de 

linnenkamer campus Sint-Bar-
bara (tel. 089 32 18 84).

• sleutel hangslot kleedkastje 
in de linnenkamer campus 
Sint-Barbara (tel. 089 32 18 
84).

ZOL Maas en Kempen
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NOTITIES
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www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be

www.twitter.com/ZOLziekenhuis

www.facebook.com/ZOLzh

www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be

BR1100


