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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
Tijdens de eerste week leert u de dienst 
wat beter kennen. 
De stagementoren en/of de hoofdver-
pleegkundige van de afdeling zullen 
je de nodige ondersteuning bieden en 
uitleg geven omtrent de werking van de 
dienst, de dagindeling, veel voorkomen-
de pathologieën, enz. . 

Gedurende deze twee weken wordt u 
gekoppeld aan een zone-verpleegkun-
dige die verantwoordelijk is voor de 
totaalzorg van 6 geriatrische patiënten.  
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GERIATRISCH DAGZIEKENHUIS EN INTERNE LIASON
In week 2 krijgt u de kans om mee te lopen met een verpleegkundige van 
het geriatrisch dagziekenhuis. U leert de werking van de het geriatrisch 
dagziekenhuis en de verschillende disciplines van het multidisciplinair 
team kennen.  
U krijgt de kans om enkele verpleegkundige handelingen verder in te 
oefenen of te optimaliseren. Enkele veel voorkomende verpleegkundige 
handelingen op het geriatrisch dagziekenhuis zijn: het plaatsen van een 
perifeer infuus, het nemen van een EKG, bloedtransfusie, veneuze bloed-
afname.
U krijgt de kans om enkele (endoscopische) onderzoeken mee te volgen. 
Andere veelvoorkomende onderzoeken op het geriatrisch dagziekenhuis 
zijn de geheugen – en de valkliniek. 

Daarnaast loop u mee met een verpleegkundige van het interne liason 
team. Aan de hand van het geriatrisch risicoprofiel worden geriatrische 
patiënten opgespoord op de verschillende (niet-geriatrische) diensten. 
Zo komt u samen met de verpleegkundige van het interne liason team 
op andere diensten om de geriatrische patiënt mee op te volgen en te 
screenen.U leert zowel mondeling als schriftelijk te communiceren en 
nauw samen te werken met zowel de kinésitherapeut, ergotherapeut als 
de geriater.
U volgt het traject van een geriatrische patiënt van spoedopname tot op 
de dienst geriatrie.
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week 3

Managementstage 

MANAGEMENTSTAGE 
Tijdens week 3 loopt u mee met de hoofdver-
pleegkundige. U volgt de zaalrondes en de 
uitwerking ervan. 
Op dinsdag neemt u deel het multidisciplinair 
overleg. Daarnaast krijgt u de kans om andere 
overlegmomenten of vergaderingen bij te wonen.
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MANAGEMENTSTAGE DE MEERS
Tijdens jouw stage in wzc De Meers word je 
betrokken bij alle aspecten van het verblijf van 
een bewoner. Je onthaalt nieuwe bewoners, je 
zorgt voor de administratieve afhandeling, je 
voert opvolggesprekken binnen de 60 dagen 
na opname, je bevraagt de levensloop van 
bewoners en je bent betrokken bij vroegtijdige 
zorgplanningsgesprekken. Je neemt deel aan 
de gebruikersraden, aan de zorgethische over-
legmomenten en aan De Kring, het overleg met 
de verantwoordelijken. Wij verwachten dat je 
het elektronisch zorgdossier kan opstellen, 

dat je organisatorische vaardigheden ontwik-
kelt zoals het opmaken van de werkplanning 
en verroostering en dat je een correcte com-
municatie met bewoners, familieleden en 
huisartsen oefent. In het kader van onze 
ISO 9001 certificatie kan je samen met de 
kwaliteitscoördinator, meewerken aan het 
uitvoeren van metingen en het uitwerken van 
kwaliteitsprojecten. Je krijgt zicht op de 
verantwoordelijkheden van de directeur 
bewonerszorg door een dag met hem op 
stap te gaan.
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ZONEVERANTWOORDELIJKE
Gedurende de laatste 3 weken bent u verantwoordelijk voor alle patiënt uit één 
zorgzone. U staat in voor de totaalzorg van deze patiënten  (lichamelijke, mentale en 
psychosociale ondersteuning van de patiënt). U bent verantwoordelijk voor de medicatie- 
toediening van deze patiënten. U kan op een professionele manier rapporteren zowel 
schriftelijk in het elektronisch patiëntendossier als mondeling aan collega verpleegkundigen/
hoofdverpleegkundige/geriater. U bent verantwoordelijk voor een vroegtijdig ontslag-
management van de patiënten uit uw zorgzone, dat al start vanaf opname en waarbij u 
instaat voor de administratieve verwerking. U geeft bij ontslag overdracht aan de patiënt, 
mantelzorger, familielid of zorginstelling. Indien de kans zich voordoet zullen 1e of 2e 
jaar studenten verpleegkunde aan u gekoppeld worden waarbij u de rol van stagementor 
opneemt.

Tijdens deze 3 weken stage zal u 4 nachtshiften werken.
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VERWACHTING NA 11 WEKEN 
GERIATRIE KEUZESTAGE:

•  Je draagt bij tot warme patiëntgerichte zorg en legt de focus op een 
 kwaliteitsvolle verpleegkundige  verzorging.

•  Je vult het elektronisch patiëntendossier en medicatiebeheersysteem op   
 een correcte manier in.

•  Je neemt verantwoordelijkheid voor het welzijn van de patiënt.

•   Je onthaalt, luistert naar en steunt de familie van de patiënt.

•  Je integreert je in een multidisciplinair team van verpleegkundigen, 
 artsen en paramedici.

•   Je besteedt de nodige aandacht aan zorgondersteunende en administratieve  
 taken.

•  Je kan zowel zelfstandig als in team werken

•  Je bent discreet, geduldig en je hebt ruime verantwoordelijkheidszin



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


