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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 respectvol 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 verantwoordelijkheid 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 stafmedewerkers 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 vrijblijvend 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 ziekenhuis en hopelijk mogen wij u als afgestudeerde verpleegkundige
nadien definitief verwelkomen in ons team!
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DE AFDELING IZ

De afdeling IZ verwelkomt graag studenten die zich
intensief willen focussen op het klinisch redeneren.
Als kennismaking met de afdelingen voorzien we:
•

Rondleiding op de afdeling

• Uitleg over de manier van werken
• Uitleg over werkverdeling en toewijzing patiënten
• Met wie werk je samen
• Het patiëntendossier
• Wat kan, mag je zelf invoeren in het patiënten dossier
• Telemetrie: wat is het, hoe werkt het, hoe verloopt de 		
samenwerking met de verblijfsafdelingen interne en geriatrie
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INVASIEVE TECHNIEKEN
Gedurende het stagetraject intensieve zorgen
komen invasieve technieken uitgebreid aan bod.
• Arteriële lijn
• Centrale katheters
• Picco Katheters

week 7
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•

Dialysecatheter

•

Plaatsen katheters onder echo geleide

U zal plaatsing meevolgen, materialen en werkwijze leren kennen onder begeleiding.
In week 2 zal de mogelijkheid worden geboden
om onder begeleiding te assisteren bij de uitvoering van invasieve technieken door de artsen.
Vanaf week 7 wordt verwacht dat u de invasieve
technieken voldoende onder de knie hebt om
zelfstandig te kunnen assisteren bij invasieve
technieken.
Materiaal verzamelen, assisteren bij de techniek,
nazorg kunnen uitvoeren
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Vanaf week drie voorzien we een verdiepingstage rond
de intensieve patiënt. U volgt mee met de intensivist
op de patiëntenronde waarbij de focus op het klinisch
redeneren ligt. U leert ook intens over beademing,
arteriële bloedgaswaarden en CVVH.
• Arteriële bloedgassen zelfstandig kunnen afnemen
de normale waarden kennen en kunnen interpreteren
• De verschillende beademingsmodi leren kennen; wat
zijn de verschillen, waarom wordt een bepaalde
modus gekozen (drukgestuurd/volume gestuurd)
• Invloed van de beademing op de arteriële bloedgassen
• Kunnen werken volgens het VAP bundel
• Indien aanwezig in praktijk leren werken met CVVH
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Een patiënt volgen die post- operatief naar Intensieve zorg komt.
In samenspraak met arts en OK
de ingreep bijwonen.
Patiënt post-op opvolgen op IZ:
• Reden van de operatie?
• Verder beademd op IZ?
• Speciefieke zorgen op IZ in
kaart brengen; voorbereiding,
uitvoering van de zorg, nazorg.
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SOLLICITATIEMOMENT

Traject OK-IZ

week 9

Vanaf week 8 wordt verwacht dat u zelfstandig de zorg
voor een patiënt op zich kan nemen.
In week 8 volgt u samen met de toegewezen verpleegkundige de toer van de intensivist. In week 9 toert de
intensivist samen met u de toegewezen patiënten.
Bent u op de hoogte van de aandachtspunten?
Volgt u de juiste klinische redeneringen?
Via bed-side teaching krijgt u nog meer inzicht in
beademing, monitoring, EKG,.....
U krijgt enkele keren de verantwoordelijkheid over de
telemetrie. Ritmestoornissen herkennen, weten wanneer de afdeling moet verwittigd worden, uitleg kunnen
verschaffen aan de cardiologen als ze de telemetrie
patiënten komen toeren.

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

www.ziekenhuiswaregem.be

