
In deze handleiding leggen we je uit hoe je als 
verpleegkundige student op basis van je eID een 
toegangsbadge krijgt/activeert via de “Badge Activatie 
Kiosk”. Deze “Badge Activatie Kiosk” vind je aan de balie 
van het onthaal.

Opgelet: Je hebt je eID nodig om je badge te activeren. 
Hou deze dus klaar om de aanmaak en activering van je 
badge vlot te laten verlopen. Geen eID = geen badge!
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Stap 1: vraag je badge aan het onthaal 

Ga naar de balie van de receptie, vraag een badge en plaats je 
eID in de kaartlezer van de “Badge Activatie Kiosk”.

Stap 2: controleer je gegevens 

Je eID wordt gelezen. Je gegevens worden getoond op het 
scherm. Kies de knop “Volgende” op het scherm om verder 
te gaan.

Of gebruik de knop “Annuleren” om de actie af te breken.

Stap 3: selecteer je school 

Op het volgende scherm wordt een lijst van scholen 
weergegeven. Kies je school uit de lijst. Gebruik hiervoor 
eventueel de schuifbalk rechts van de lijst en duid je school 
aan.  

Tik vervolgens op de knop “Volgende” om verder te gaan.
Je kan ook steeds terugkeren naar een vorig scherm door op 
de knop “Vorige” te klikken.



Stap 4: stageperiode ingeven

Op het volgende scherm geef je je stageperiode in. 

Dit doe je  door een “Van”  en “Tot”  -datum van je 
stageperiode te selecteren in de kalender.

Duid de eerste dag van je stageperiode aan  in de kalender, 
De geselecteerde dag wordt geel gemarkeerd, de “Van”  
-datum wordt automatisch ingevuld.

Duid vervolgens de laatste dag van je stageperiode aan  in 
de kalender. De geselecteerde dag wordt blauw gemarkeerd, 
de “Tot”  -datum wordt automatisch ingevuld.

Controleer nog even de aangeduide “Van”   en “Tot”  
-datum van je stageperiode.  Is deze correct ingevuld, tik dan 
op de knop “Volgende” op het scherm.

Is dit niet het geval dan kan je de Van en Tot-datum initialiseren 
door de knop “Reset” te kiezen.

Stap 5: controleer je gegevens 

Op het volgende scherm vind je een samenvatting van je 
geselecteerde gegevens.  Controleer je gegevens een laatste 
keer en kies “Bevestig” om verder te gaan.

Zijn je gegevens niet correct, dan kan je terugkeren naar het 
vorige scherm door op de knop “Vorige” te tikken.

Gebruik de knop “Annuleer” om de activering van je badge 
volledig stop te zetten.



Stap 6: activering van je badge 

Het volgende scherm wordt getoond.
Leg je badge op de kaartlezer om ze te activeren.

Opgelet: dit proces kan enkele seconden duren. Verwijder je 
badge niet van de kaartlezer totdat je sticker afgedrukt wordt.

Stap 7: druk van sticker

Het volgende scherm wordt getoond.

Er wordt een gepersonaliseerde sticker afgedrukt. 
Neem de sticker en kleef deze op je badge.

Tik op “Ok” af te sluiten. 

Draag zorg voor je badge

Deze gepersonaliseerde badge dien je elke dag dat je stage doet in het ziekenhuis, zichtbaar te dragen. Ze dient ter 
identificatie, zowel voor het personeel als voor de patiënt. Daarnaast geeft deze persoonlijke badge je toegang tot de 
diverse lokalen in ons ziekenhuis.  

Het gebruik van je gepersonaliseerde badge wordt geregistreerd, draag er dus zeker zorg voor om misbruik van jouw 
identificatie te vermijden. 

Lever de badge op de laatste dag van je stageperiode in. Deponeer ze in de daartoe dienende brievenbussen aan de 
kleedkamers of aan de receptie.


