O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem

STUDENTEN

OK

TRAJECTSTAGE 4DE JAAR

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

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.

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.

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’.

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.

Beste student,

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!

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

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 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.

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.
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∞ Pre-anesthesie – operatiezaal – 		
afleveren op recovery

- Volgen van het patiëntentraject in het
OK van verschillende disciplines

- Individuele bespreking stageplanning
en uurregeling met mentor

- Uitleg over de werking van het
operatiekwartier, welke medewerkers
zijn dagelijks aanwezig en wat is hun
taak
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- Hulp bij anesthesie
∞ Aanleren van verschillende technieken om de patiënt te verdoven
∞ Wat te doen bij een moeilijke intubatie

- Patiënt halen op de voorbereiding en installeren in de zaal
∞ Positionering van de patiënt in de juiste houding met aandacht voor
het ontlasten van de drukpunten
∞ Aanleggen van de nodige monitoring

- Klaarzetten van de zaal om vlot de procedure te kunnen uitvoeren

- Inzicht krijgen in de verschillende ingrepen

∞ Observeren van de patiënt tijdens de ingreep, kennis van het
beademingstoestel
∞ Toedienen van medicatie op vraag van de anesthesist
∞ Administratie correct bijhouden
∞ Registratie van biopten of culturen
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In deze periode leren we jullie stap voor stap wat de taken van de anesthesieverpleegkundige zijn. We zorgen er ook voor in deze 4 weken dat je
een dag meeloopt met: een anesthesist, even meekijkt in de zaal van de
pijnkliniek en de gastro- & coloscopie en tot slot ook de werking van onze
logistiek wat beter leert kennen.
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- Verschillende toestellen in de zaal leren
kennen en bedienen (bv Scopietoestel,
coagulatietoestel, echotoestel, …)

- Openleggen van de steriele tafels en het steriel
opgooien van los materiaal

- We gaan wat dieper in op de verschillende 		
soorten operatietafels met hun hulpstukken

Naast de taken van anesthesieverpleegkundige
zijn er ook taken voor een omloopverpleegkundige, deze vallen bij ons in het ziekenhuis veelal
samen.
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- Ecarteren tijdens een ingreep

- Hoe materiaal aangeven aan de arts

- Opdekken van een steriele tafel, wat ligt waar?

- Benaming instrumentarium leren kennen

- Steriliteitsprincipes hanteren

Ook hier voorzien we wekelijks een dag om mee te lopen met de coördinatieverantwoordelijke en
de hoofdverpleegkundige. Je kan ook een dag meewerken op sterilisatie en op recovery.

In deze periode zetten jullie de eerste stappen om steriel aan tafel te gaan en zo te helpen om te
ecarteren en te instrumenteren.
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De rollen worden omgedraaid, de begeleidende verpleegkundige zet een
stapje achteruit en jij als student neemt de verantwoordelijkheid over. Je
zal vooral de anesthesie en omloop taken voor uw rekening nemen.
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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
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T. 056/ 62 31 11
F. 056/ 62 30 20
E. info@ziekenhuiswaregem.be
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