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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 SPOEDGEVALLEN

• Uitgebreide rondleiding op de dienst spoedgevallen

• Individuele bespreking stageplanning en uurregeling

• Uitleg de werking van de spoeddienst, welke medewerkers  
 en functies zijn dagdagelijks aanwezig en wat is hun taak

• Introductie door de stagementoren

• Kennismaking met verpleegkundigen, ambulanciers en   
 spoedartsen

• Uitleg over de kernwaarden van het ziekenhuis, specifiek  
 voor de dienst spoed
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WERKING VAN DE AFDELING SPOEDGEVALLEN

• Aanmelding en inschrijving van een patiënt

• Begeleiding en overdracht door de ambulanciers

• Installatie van de patiënt in de box

• Werking oproep 112

• Uitleg magazijn en voorraad in boxen en berging, 
    VANAS medicatiekast en buizenpost     
    
• Uitleg voornaamste procedures, RIO, Intranet, 
    E-learning, VMS meldingen...

• Uitleg EPD

• Opname meevolgen van triage tot ontslag



• Installatie en anamnese  van de spoedpatiënt

• Uitvoeren standaard technieken:
 bloedafname, EKG afname, monitoring,   
 plaatsen infuus, blaassondage, maagsondage...

• Werken met het EPD : hoe vul ik het EPD  
 correct in, hoe bekijk ik laboresultaten en  
 protocols van beeldvorming?

• Opname patiënt uitwerken van inschrijving  
 tot ontslag onder supervisie

• Dag in het kielzog van de spoedarts

• Procedures opzoeken op intranet vb STROKE pad

• IPEO registratie bij suïcidale patiënten
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• Dienstspecifieke technieken aanleren: 
 afnemen arteriële bloedgassen en inter-
 pretatie ervan, hulp bij plaatsen arteriële
 lijn, reanimatie/intubatie, gebruik van Kalinox...

• Deelnemen aan noodoproep interne reanimatie

• Kennistest BLS/ALS/APLS - verdieping

• Consultaties meevolgen van spoedpatiënten 
 op cardiologie, neurologie, ophtalmologie...

• 2 dagen opleiding medische beeldvorming:  
 Kennis van basis radiologische opnames   
 zoals RX thorax  en klein bot (enkel, pols) en  
 bijwonen CT opnames

• 2 dagen opleiding traumatologie/gipskamer:
 Aanleggen van gipsen en wondzorg van 
 patiënten die op spoed geweest zijn



DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULP

• Werking/ verloop oproep 112

• Interventies meevolgen met de ziekenwagen

• Verloop van een interventie in kaart brengen :
 oproep, toestand ter plaatse, verloop 
 hulpverlening, vervoer, technieken, observaties,
 administratie en evaluatie.

• Kennis materiaal ziekenwagen
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• Alle partners leren kennen die deel kunnen uitmaken  
 van de dringende geneeskundige hulpverlening: 
 Hulpcentrum 112, brandweer, politie

• Bevalling meevolgen verloskamer materniteit, dit in
 het kader van de “Spoedbevalling pré-hospitaal”

• Uitleg omtrent noodplanning : extern en intern.
   Alarmering, fases, disciplines...

DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULP

• Uitleg Manchester Traige systeem, schema’s MTS bekijken in handboek.

• Alle opnames meevolgen met de triage-vpk

• Leren prioriteiten stellen, wat is dringend, wat kan wachten

• Na 1 week zelf onder begeleiding kunnen trieëren
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VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE PATIËNTEN 
OP DE DIENST SPOED

Na 11 weken stage kan u zelfstandig een opname van een patiënt 
in kaart brengen en afwerken. Dit vanaf de inschrijving tot en met 
het ontslag naar huis of naar een opnameafdeling. 
De meeste technieken zijn gekend en er kan een vlotte over-
dracht gegeven worden bij ontslag. Er kunnen voldoende linken 
gelegd worden tussen resultaten van de onderzoeken en het 
ziektebeeld. 
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U kan kritisch redeneren, initiatief nemen en er zijn zoveel als 
mogelijk leerdoelen bereikt.

U neemt initiatief om aan te geven welke zaken hij nog onvol-
doende onder de knie heeft. Zelfreflexie is hier héél belangrijk.



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


