
 

 

Stage op Siwha 
 

Siwha? 

Op medisch gebied is de kerntaak van Siwha hulpverlening in de Haven van Antwerpen en de 

omliggende woongebieden.  Deze hulpverlening realiseren we enerzijds met mobiele 

hulpposten, anderzijds met ziekenwagens.  Alle medewerkers die deel uitmaken van de 

medische hulpverlening zijn in bezit van een geldige badge DGH en minimum hulpverlener-

ambulancier van opleiding.  

Elke ziekenwagen is uitgerust volgens de normen opgelegd door de FOD Volksgezondheid.  

Bovendien heeft elke ziekenwagen specifiek havengebonden materialen en PBM’s 

(persoonlijke beschermingsmiddelen) aan boord.  Siwha voert opdrachten uit zowel privé als 

voor het Hulpcentrum 112. 

Op Hulppost 142 zijn er twee ziekenwagens en twee mobiele hulpposten voorzien.  Eén 

ziekenwagen wordt ingezet als eerste vertrekker.  De tweede ziekenwagen dient als reserve 

en kan ingezet worden indien nodig.  Op Hulppost 606 en Hulppost Kallo zijn er telkens één 

ziekenwagen en één mobiele hulppost voorzien.   

Zowel op Hulppost 142 als op Hulppost 606 organiseren we stages.  Deze vinden plaats tijdens 

een dagshift met als vertrekplaats Hulppost 142.  De planning van de stages gebeurt steeds 

via een stagecoördinator.  Per ziekenwagen wordt slechts één stagiair toegelaten. 

Type stage 

Initiatie - préstage 

Het beroep van ambulancier is niet altijd even evident.  Het is belangrijk dat je als toekomstige 

collega weet waar je aan begint.  Siwha wil je de kans bieden een dag mee te rijden.  Dit betreft 

een kijkstage, je mag geen medische handelingen uitvoeren.  Vooraf lezen we wel graag je 

motivatie om kijkstage bij ons te lopen. 

DGH – Dringende Geneeskundige Hulpverlening 

Siwha is een erkende stageplaats in functie van de DGH.  Je kan bij ons de helft van je 

verplichte stage doen, de andere 20u dien je te presteren op een erkende spoeddienst met 

MUG.  Je mag meer stage lopen, maar dat geldt niet als MUG-stage.   

Opleiding Verpleegkunde 

Om je de préhospitaalfase beter te laten begrijpen, kan je als stagiair-verpleegkundige tijdens 

je stage op het Medisch Centrum mee rijden met de ziekenwagen van Hulppost 142.  Dit is 

steeds in overleg met je stagebegeleider en de dienstleiding van Siwha.  In dat geval volg je 

niet de uurregeling van Siwha, maar die van het Medisch Centrum. 

Defensie 

Ook voor Defensie is Siwha een erkende stageplaats.  Je kan als militair stagiair stage lopen 

in functie van je ziekenwagenstage na het behalen van je DGH, of als bijscholing.  In beide 

gevallen word je een tiental dagen ingezet op onze dienst.  



Verloop van de stage 

De eerste dag van de stage dien je je kort voor 7u aan te melden op dispatching.  Indien je 

stage loopt op Hulppost 142, zal de dispatcher je een badge geven.  Deze heb je nodig om 

toegang te krijgen tot de verschillende delen van het gebouw.  Na elke stagedag dien je deze 

badge in te leveren. 

Je kan ’s morgens aan een medewerker vragen om te kijken waar je als stagiair ingepland 

staat.  Je zal je stagebegeleider ontmoeten.  Bij aanvang van de shift is het mogelijk de 

praktische afspraken te overlopen en kan je een rondleiding krijgen. 

Belangrijk is dat je het maximum uit je stage haalt door zoveel mogelijk technieken te oefenen.  

Je staat steeds onder supervisie van de stagebegeleider, maar je dient zelf initiatief te nemen.  

Na elke interventie kan deze besproken worden. 

Interventiekledij en -materiaal 

Siwha voorziet een t-shirt, een interventiejas en een set persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM) voor de stagiair.  Bij aanvang van de dienst dien je als stagiair de set PBM’s in je 

stagevoertuig te plaatsen.  Bekijk ook de PBM’s, zodat je weet hoe je wat moet gebruiken.  Als 

je op interventie bent, dien je steeds de interventiejas te dragen.  Je eigen jas en spullen kan 

je bij aanvang van de dienst in de daarvoor voorziene kast opbergen.  Je stagebegeleider zal 

je aangeven wanneer je welke PBM moet gebruiken. 

Andere kledij dien je als stagiair zelf te voorzien.  Je dient een blauwe broek en veiligheids-

schoenen te dragen.  Je blauwe broek mag voorzien zijn van striping, maar dat is geen 

vereiste.  Een warme trui of fleece is aangewezen, afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Locatie 

Siwha heeft verschillende hulpposten binnen het havengebied.  De hoofdpost bevindt zich aan 

Kaai 142.  Hier situeert zich eveneens het Medisch Centrum, beheerd door ZNA. Kaai 142 is 

gelegen aan de Mulhouselaan Noord 1 te Antwerpen en gemakkelijk bereikbaar met het 

openbaar vervoer, buslijn 31. De halte bevindt zich tegenover de standplaats aan de 

Vosseschijnstraat.  Indien je met de wagen komt, kan je deze parkeren op de openbare weg. 

Een tweede hulppost waar je stage kan lopen is de Hulppost 606.  Deze post bevindt zich op 

zo’n 12 kilometer van Kaai 142. 

Een derde post is voorzien te Kallo.  Hier kan je als stagiair geen stage lopen. 

 

Praktisch 

Indien je interesse hebt om stage op Siwha te doen, dien je contact op te nemen met een 

stagecoördinator.  Dit doe je best per mail via onderstaande gegevens. 

 

Stagecoördinatoren:  Maarten Steyaert, maarten.steyaert@siwha.be 

Bjorn Claes, bjorn.claes@siwha.be 

Hoofd Medische Hulpverlening: Nick Thys, nick.thys@siwha.be 

Algemeen (administratief) nummer Siwha: 03 541 13 34 
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