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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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  DE AFDELING DHZ

Als vierdejaarstudent bent u van harte welkom op het 
dagziekenhuis. Het dagziekenhuis bestaat uit 17 bedden 
chirurgisch dagziekenhuis en 14 bedden intern dagzieken-
huis.

In de eerste week maakt u kennis met de twee diensten. 
Hoe is de personeelsinzet verdeeld en welke taken worden 
door de diverse medewerkers opgenomen.

Samen met de hoofdverpleegkundige en de mentor wor-
den verwachtingen en leerdoelen op elkaar afgestemd.
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CDZH MANAGEMENTSTAGE

Tijdens de managementstage CDZH wordt uw blik op het 
organiseren van zorg verruimd. U krijgt de kans om één 
of meerdere trajecten van een patiënt voor dagopname 
te volgen vanuit verschillende afdelingen. Patiënten voor 
dagopname komen niet alleen terecht op het dagzieken-
huis. Ze verblijven ook vaak op verblijfsafdelingen eens het 
dagziekenhuis volzet is. U volgt eenzelfde traject van een 
patiënt vanuit het dagziekenhuis, maar volgt dezelfde flow 
ook vanuit andere afdelingen. Waar ziet u mogelijkheden 
voor verbeterinitiatieven. Welke invloed heeft de organisatie 
van de zorg op de patiënten.

Kiest u er in week 8-11 voor om nog een keuzeweek 
managementstage te volgen, dan werkt u in overleg met 
de zorgmanager een verbeterinitiatief voor dit traject uit.
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CDZH Managementstage



DE AFDELING NIET CHIRURGISCH DZH

U leert patiënten opnemen op het NCDZH en maakt kennis met 
courante behandelingen -onderzoeken - medicatie - technieken 
op het intern dagziekenhuis. 

Behandelingen zoals Taxol, Taxotère, Folfox, Folfiri, Fofirinox. 
Onderzoeken zoals longfunctie, CT met nefroprotectie, ejectie-
fractie, beenmergpunctie, ascites en leverpunctie. Het toedienen 
van specifieke medicatie voor NCDZH zoals botversterkers, 
medicatie ter stimulatie van de aanmaak van rode en witte 
bloedcellen. Het toedienen van packed cells en technieken 
zoals het aanprikken van PAC, medicatie via PICC katheter, 
blaasinstillatie, infuuspomp met chemo, ijskap en ijshandschoenen.

In de verdiepingsweek volgt u het voorbereiden van chemo in 
de apotheek, de oncocoach, diëtist, psycholoog en arts op het 
oncologisch dagziekenhuis. U volgt ook het multidisciplinair 
oncologisch overleg mee.

week 4 week 5

NCDZH

week 7

Verdieping 
Oncologie

week 1 week 2 week 3 week 4 week 5 week 6

Kennismaking 
dienst 

Dagziekenhuis
Chirurgisch dagziekenhuis

De afdeling niet chirurgisch 
dagziekenhuis

Verdieping 
Radiotherapie

ONTHAALMOMENT

week 7 week 8 week 9 week 10 week 11

Verdieping 
Oncologie

NCDZH: verantwoordelijk voor patiënten

SOLLICITATIEMOMENT



DE AFDELING NIET CHIRURGISCH DZH

U leert patiënten opnemen op het NCDZH en maakt kennis met 
courante behandelingen -onderzoeken - medicatie - technieken 
op het intern dagziekenhuis. 

Behandelingen zoals Taxol, Taxotère, Folfox, Folfiri, Fofirinox. 
Onderzoeken zoals longfunctie, CT met nefroprotectie, ejectie-
fractie, beenmergpunctie, ascites en leverpunctie. Het toedienen 
van specifieke medicatie voor NCDZH zoals botversterkers, 
medicatie ter stimulatie van de aanmaak van rode en witte 
bloedcellen. Het toedienen van packed cells en technieken 
zoals het aanprikken van PAC, medicatie via PICC katheter, 
blaasinstillatie, infuuspomp met chemo, ijskap en ijshandschoenen.

In de verdiepingsweek volgt u het voorbereiden van chemo in 
de apotheek, de oncocoach, diëtist, psycholoog en arts op het 
oncologisch dagziekenhuis. U volgt ook het multidisciplinair 
oncologisch overleg mee.

VERDIEPING 
RADIOTHERAPIE

Voor radiotherapie is er een 
samenwerking met AZ Groeninge. 
Na voldoende informatie vanuit 
de afdeling volgt u de opstart 
voor radiotherapie bij een 
patiënt die vanuit ons ziekenhuis 
wordt opgevolgd. Hiertoe zal u 
1 tot twee dagen stage lopen op 
de dienst radiotherapie in AZ 
Groeninge.

VERANTWOORDELIJKHEID OP HET NCDZH

Na vier weken van intensieve begeleiding op het NCDZH 
bent u in staat om de verantwoordelijkheid voor enkele 
patiënten op te nemen. U voert de anamnese en instal-
leert de patiënt. U gaat in overleg met de oncocoach en 
oncoloog. U volgt resultaten op en bent in staat chemo
-therapie op te starten. Daarnaast staat u in voor de 
administratieve verwerking van het ontslag waarbij u 
artsen contacteert, afspraken regelt, ... 

Er wordt verwacht dat u een zicht hebt op de totaliteit 
van de afdeling terwijl u zelf ook de verantwoordelijk-
heid opneemt voor een aantal patiënten.
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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


