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Beste student,
Met deze brochure willen wij u een inzicht bieden in de trajectstage 
die u als 4e jaars student kan lopen in het O.L.V. van Lourdes 
Ziekenhuis van Waregem. 

Ons ziekenhuis bestaat uit 267 erkende bedden en heeft ruim 800 
medewerkers, artsen en vrijwilligers in dienst. We beschikken over 
alle medische disciplines, behalve neuro- en cardiochirurgie. Wij 
bieden warme en patiëntgerichte zorg waarbij onze vier kernwaarden 
centraal staan. Een persoonlijke aanpak vinden we cruciaal waarbij 
we steeds streven naar deskundigheid en kwaliteit. We werken res-
pectvol samen en nemen ook de verantwoordelijkheid op voor ons 
eigen handelen. Kortom, we staan ‘Samen borg voor goede zorg’.

Wij zetten in op een kwaliteitsvolle begeleiding van studenten 
waarbij we samen met u op pad gaan om zoveel mogelijk leerkansen 
te realiseren. Wij willen u als student de kans bieden om u volledig 
te verdiepen in de werking van uw gekozen traject. U zal hierbij de 
mogelijkheid krijgen om zicht te krijgen op en mee te werken in 
de verschillende terreinen van de gezondheidszorg. Omwille van 
organisatorische redenen kan het zijn dat onderstaand traject niet 
steeds chronologisch verloopt.

Wij verwachten dan ook van u als student dat er een actieve  
betrokkenheid is in het interdisciplinair team. Daarnaast bieden 
we u tijdens deze stageperiode de kans om uw verantwoorde-
lijkheid op te nemen en de zorg voor patiënten die aan u werden 
toegewezen zelfstandig te organiseren, uiteraard steeds onder 
deskundige begeleiding van hiertoe specifiek opgeleide stagementoren.

Bent u geprikkeld om u te verdiepen in het reilen en zeilen achter 

de schermen van het ziekenhuis, dan kan u tijdens de laatste vier 
weken opteren voor het volgen van een managementstage in het 
middenkader. U leert hoe directie, zorgmanagers en stafmede-
werkers hun domein beheersen, welke beheersinstrumenten 
daarvoor worden gebruikt en hoe dagdagelijks gestuurd wordt. 
Uw kritische blik tijdens de eerste stageweken kan hierbij resulteren 
in het opzetten van een verbetertraject. 

Indien u voor het eerst kennis maakt met ons ziekenhuis verwelkomen 
wij u op uw eerste stagedag graag met een onthaalmoment 
waarbij u ook kennis kan maken met uw medestudenten. Tijdens 
dit onthaalmoment krijgt u een breder beeld van het ziekenhuis 
en geven we enkele praktische zaken mee. Aansluitend voorzien 
wij een opleiding om het elektronische patiëntendossier en het 
medicatiebeheer onder de knie te krijgen zodat u hiermee aan de 
slag kan tijdens uw stage.

Tijdens de trajectstage als 4e jaars student organiseren wij vrij-
blijvend een sollicitatie oefening als leerkans. Hierbij willen wij u 
de kans bieden om te groeien in het sollicitatieproces, wij geven 
u nadien tips mee zodat u in de toekomst zelfverzekerd naar een 
sollicitatiegesprek kan stappen.

Indien u nog vragen heeft of extra informatie wenst, mag u steeds 
contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u achteraan 
de brochure.

We wensen u alvast een leerrijke en boeiende stage in ons zieken-
huis en hopelijk mogen wij u als afgestudeerde verpleegkundige 
nadien definitief verwelkomen in ons team!
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KENNISMAKING DIENST
• Voorstelling en kennismaking met onze dienst chirurgen en het team C1

• Om de dienst te leren kennen zal je in de eerste week gekoppeld worden 
 aan één van de stagementoren van de afdeling, je loopt als het ware overal 
 mee als een schaduw

• Leren kennen van het opname en ontslagbeleid

• OP patiënten voorbereiden en begeleiden naar voorbereidingsruimte OP zaal

• Uitwerken post-operatief beleid

• Opvolgen van de OP patiënten en de klinische veranderingen tijdig herkennen  
 en hier gepast leren op anticiperen

• Kennismaken met het elektronisch patiëntendossier en medicatiebeheer

• Uitvoeren van wondzorgen

• Consultatie bij chirurgen meevolgen

• De dagelijkse werking van onze dienst leren kennen
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HET LEVEN ZOALS HET IS 
OP HET OPERATIE KWARTIER

 Je gaat gedurende 1 week operaties mee-
volgen, voornamelijk abdominale heelkunde, 
bariatrische heelkunde, vaatchirurgie, 
orthopedische ingrepen. Je zal de patiënten 
begeleiden van de voorbereidingsruimte tot 
op de recovery. 
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• Onthaal van patiënten op de afdeling

• Opname van patiënten onder begeleiding uitvoeren

• Anamnese uitvoeren, leren stilstaan bij bepaalde medicatie,  
 pathologieën… en daar de nodige acties leren aan koppelen,  
 zorgplan opmaken onder begeleiding

• Medicatie inbrengen in MCB

• OP patiënten voorbereiden en begeleiden naar OP zaal

• Informatie geven, en op zoek gaan naar correcte antwoorden 

• Patiënten en familie geruststellen
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• Onthaal van patiënten op de afdeling

• Opname van patiënten onder begeleiding uitvoeren

• Anamnese uitvoeren, leren stilstaan bij bepaalde medicatie,  
 pathologieën… en daar de nodige acties leren aan koppelen,  
 zorgplan opmaken onder begeleiding

• Medicatie inbrengen in MCB

• OP patiënten voorbereiden en begeleiden naar OP zaal

• Informatie geven, en op zoek gaan naar correcte antwoorden 

• Patiënten en familie geruststellen

• Bariatrische patiënten volgen in de voorbereidende fase, Rapid recovery sessie 
 meevolgen• Post-op beleid uitwerken in EPD en MCB

• Opvolgen van OP patiënten

• Op dinsdag meegaan met de wond-en stomazorg consulente op zaalronde 
 samen met Dr. Sommeling en de diëtiste

• Op dinsdag meegaan op ronde met het team ziekenhuishygiëne

• Op woensdag meegaan op zaalronde met de orthopedisten en de kinesisten

• Zorgen zelfstandig uitvoeren

• Observeren van transfer naar andere afdeling binnen het ziekenhuis en
 meevolgen van de overdracht van C1 naar andere afdeling

•  Kunnen werken volgens het VAP bundel. 

•  Indien aanwezig leren werken met CVVH

Gedurende deze 2 weken zal je meer en meer zelfstandig werken, je wordt 
dagelijks gekoppeld aan een verpleegkundige, je werkt vroeg -en laatdienst
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Tijd om te springen

TIJD OM TE SPRINGEN
Idem week 3 en 4 maar zelfstandig, de 
wereld op zijn kop …, de verpleegkundige 
waaraan je gekoppeld bent zal nu uw 
schaduw zijn. Indien nodig kan je op haar 
terugvallen.
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EEN TRAPJE HOGER

• De eerste dag voornamelijk observeren van de alledaagse werking samen
 met de HVPK, meegaan op zaalronde, orders uitwerken en doorgeven, over- 
 lopen MCB,.. naarmate de week vordert meer zelfstandig opdrachten uitvoeren

• Uitwerken ontslagen

• Kennismaken met personeelsplanning

• Bedhuddles, vergaderingen bijwonen

• Werkvergadering meehelpen voorbereiden; stukje uitwerken

• Handmethodiek leren kennen en tussentijdse evaluatie voorbereiden adhv.   
 deze methodiek; ontwikkelingsgesprek voeren

• Meewerken aan kwaliteitsprojecten op de afdeling: OLVW kruis, verbeterbord

• Nieuwe cijfers op kwaliteitsbord brengen naar het C1 team

• Meevolgen dagelijks overlegmomenten met sociale dienst en diëtiste

• Opvolgen beleidsplannen afdeling

• Referentiewerkgroepen bijwonen en zorgen voor informatiedoorstroom naar het team

• Werkverdeling opmaken

• Kritisch kijken naar de organisatie van onze afdeling
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WE LATEN JE LOS
• Je hebt de verantwoordelijkheid over een deel van een zone, je werkt   
 vroeg -of laatdienst

• Je voert zelfstandig de totaalzorgen uit bij de toegewezen patiënten

• Medicatie bedeling (PO-IV-SC-…)

• Je staat in voor het opname -en ontslagbeleid voor de toegewezen patiënten

• Pre-operatieve voorbereiding

• Uitwerken post-op beleid

• Opvolgen van pijn

• Uitvoeren van orders

• Meegaan op zaalronde voor de toegewezen patiënten en de chirurg te   
 woord staan

• Overdracht geven aan laat-/nachtdienst over de toegewezen 
 patiënten

• Begeleiden van 1ste en 2de jaars studenten, opvolgen van de dagelijkse 
 rapportage; voorbereiden (tussentijdse) evaluatie samen met stagementoren
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DE STILTE VAN DE NACHT

Samen met de nachtverpleegkundige van de afdeling zorg je gedurende 
de nacht voor de aanwezige patiënten. 

• Opvolgen van OP-patiënten, klinische veranderingen tijdig opmerken 
 en opvolgen, bellen naar hoofdnachtwacht/verantwoordelijke arts 
 volgens ISBAR-methode

• Kennis hebben van hoe REA-team oproepen; reanimatie kunnen starten

• Toedienen van medicatie

• Spoedopnames installeren en uitwerken in EPD en MCB

• Resultaten van onderzoeken kunnen vinden en eventueel de nodige   
 actie ondernemen

• Overdracht geven aan vroegdiensten

WELKOM NIEUWE COLLEGA

idem week 8 en 9, maar nu ben je verantwoordelijk voor een volledige 
zone en dit volledig zelfstandig.
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www.ziekenhuiswaregem.be

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
Vijfseweg 150
8790 Waregem
T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be

Contact:

Sylva Vroman 
Vormings- en begeleidingscoördinator
T. +32 (0) 56 62 33 39 
E. Sylva.Vroman@ziekenhuiswaregem.be


