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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 PAAZ

Bij aanvang van de stage vindt er een kennismakings gesprek 
plaats. Tijdens dit gesprek ontvangt u informatie i.v.m. de 
werking van de afdeling, worden de leerdoelen overlopen en 
worden  de verwachtingen van de stageplaats besproken.

U ontwikkelt inzicht in het reilen en zeilen van de afdeling, de 
afspraken die er nageleefd worden en de procedures die er 
vaak gebruikt worden. 

Daarnaast leert u de patiëntenpopulatie kennen en wordt er 
inzicht opgedaan in de psychopathologiëen die op de afdeling 
behandeld worden.
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GESPREKSTECHNIEKEN
U observeert gesprekken gevoerd door de verpleegkundigen met de patiënten en wordt aan-
gemoedigd om hier kritisch op te reflecteren. U leert een gesprek aangaan, afronden, begrenzen, 
etc. De opgedane kennis oefent u zelf in het werkveld. Hierbij wordt dezelfde kritische blik 
verwacht zodat de sterktes en zwaktes van het gesprek besproken kunnen worden. Vanuit de 
afdeling ontvangt u constructieve feedback over gevoerde gesprekken.

OBSERVEREN
U observeert het gedrag van de patiënten zowel binnen als buiten de therapiesessies. 
De gemaakte observaties worden gelinkt aan de behandeling van de patiënt (psychotherapie 
& psychofarmaca).

RAPPORTEREN
U rapporteert mondeling over de gemaakte observaties tijdens de overdrachtsmomenten. 
Daarnaast rapporteert u in het patiëntendossier i.v.m. gevoerde gesprekken en gemaakte 
observaties.
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INTAKE GESPREK
U kon in de voorgaande weken reeds intakegesprekken 
observeren. Er werd inzicht opgedaan i.v.m. de struc-
tuur van het intakegesprek: hoe werd dit aangepakt, 
welke zaken werden bevraagd, etc. Tijdens deze periode 
kan u zelf intakegesprekken gaan voeren. Nadien wordt 
een verslag hiervan gerapporteerd in het patiëntendossier.

OVERDRACHT
Tijdens deze periode krijgt u de kans om zelf een over-
dracht te gaan leiden. Hierbij wordt gestart met de over-
dracht van laat naar de nachtdienst, daar dit één op één 
overdrachten zijn. 

PSYCHO-EDUCATIE
U kreeg reeds de kans om te observeren hoe psycho- 
educatiesessies gebracht worden naar de patiënten toe. 
Nu wordt de kans gegeven om zelf informatie i.v.m. 
depressie, verslaving, slaap, persoonlijkheid, etc. te 
brengen naar een patiëntengroep toe.
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TEAMVERGADERING
Wekelijks gaat een teamvergadering door waarin alle patiënten multidisiplinair worden 
besproken. U zal actief patiënten waarbij u het intakegesprek voerde, bespreken in het team.
Daarnaast kan u observaties, de evolutie van een patiënt, voorstellen voor nazorg , etc. 
formuleren tijdens de teamvergadering.

OPMAAK THERAPIEPROGRAMMA
U zal participeren tijdens het opstellen van de individuele therapieprogramma’s. Hierbij geeft 
en staaft u uw advies i.v.m. het therapieprogramma van een bepaalde patiënt.
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VERKENNEN: 
BESCHUT WONEN / PZT

U zal enkele dagen stage lopen binnen 
beschut wonen ‘De Rank’ en Psychiatrische 
Zorg Thuis. Het takenpakket van zowel de 
begeleider binnen beschut wonen als de 
psychiatrische thuiszorg verpleegkundige 
wordt verkend.
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VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET 
VOLLEDIGE TRAJECT VAN PATIËNTEN OP DE PAAZ

Vanaf week 8 wordt verwacht dat u de zorg voor patiënt op de PAAZ zelfstandig kan 
opnemen. 

U krijgt de kans om een of enkele patiënt(en) doorheen zijn hele traject te begeleiden. 
Dit vanaf de opname van de patiënt tot zijn ontslag. 

U staat in voor de overdracht van de spoedafdeling naar de PAAZ, het intake gesprek, 
overdracht naar het team toe, individuele begeleiding, participatie binnen de team-
vergadering, voorstellen tot therapie formuleren, voorbereiden ontslagfase, etc.
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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


