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Beste student, 

Wij zijn verheugd u hier in ons ziekenhuis te kunnen verwelkomen om zo ons steentje te kunnen 

bijdragen in uw opleiding tot verpleegkundige. De eerste dag van een nieuwe stage op een nieuwe 

stageplaats is meestal overdonderend. Binnen een korte tijdspanne maakt u kennis met heel wat 

nieuwe werkmethodes, andere patiënten en werkcollega’s, nieuwe gewoontes en nieuwe 

werkinstrumenten. Dit vergt van u een serieuze inzet en een grote inspanning. Wij zien het echter 

als een uitdaging en onze plicht om u hierin stap voor stap te begeleiden. We trachten daarbij zorg 

op maat van de patiënt aan te bieden en dit met een bepaalde visie, waarin de kleinschaligheid en 

menselijke warmte centraal staat: 

St Jozefskliniek is een ziekenhuis dat mensgerichte zorg aanbiedt in de nabije omgeving van de 

patiënt. We vertrekken vanuit de christelijke waarden met aandacht voor de huidige ethische 

aspecten in de zorg.  

We bieden elke patiënt persoonlijke, kwaliteitsvolle, veilige en warme zorg aan. Deze zorgverlening 

vertrekt vanuit de noden van de patiënt.  

We werken multidisciplinair samen rond de patiënt met alle betrokken hulpverleners.  

We informeren de patiënt actief over de verschillende aspecten van zorg. De zorg is erop gericht de 

zelfstandigheid van de patiënt (en zijn eventuele mantelzorger) maximaal te bevorderen.  

We streven naar toegankelijke en continue zorg in nauwe samenwerking met zowel de 

hulpverleners uit de thuiszorg, de woonzorgcentra en de gespecialiseerde diensten uit het 

ziekenhuisnetwerk.  

We ijveren voor betaalbare zorg.  

Onze toegewijde artsen en medewerkers die ons kostbaarste kapitaal vormen, bieden we vorming 

en ondersteuning aan om zo een professionele zorgverlening te garanderen. Samen werken we aan 

de uitbouw van een stimulerende werkomgeving.  

De St-Jozefskliniek wil zorg verstrekken op een sociaal, duurzaam, financieel en maatschappelijk 

verantwoorde wijze.  

We hopen dat de volgende dagen een boeiende, leerrijke en aangename stageperiode wordt, 

waarin u zich welkom voelt in ons ziekenhuis! Als toekomstige collega hopen we u zoveel mogelijk 

kansen te kunnen geven in uw leerproces. Wij wensen u hierbij alvast veel succes! 

 

Het zorgdepartement  
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SJKI, het ziekenhuis 

 

1 Algemeen 

Het ziekenhuis ontstond reeds in 1924 en werd opgericht door de Zusters van 

Barmhartigheid (nu: de Zusters van Liefde). Deze Zusters verzorgden sinds 1817 de 

thuisverpleging van beproefde en noodlijdende stadsgenoten. De diversiteit van noden 

leidde later tot het openen van een verpleegtehuis waar, naast betalenden, ook 

noodlijdenden werden opgenomen. 

Toen in 1920 dr. Emiel Vandeputte voor een heelkundige praktijk op de gastvrijheid van 

de Zusters van Barmhartigheid een beroep deed, begon men meteen aan de bouw van 

een operatiezaal en een kliniekgebouw. Het verpleegtehuis telde toen 55 bedden en werd 

in gebruik genomen in 1924. 

In 1929 kwam er een uitbreiding van 44 bedden, vooral bestemd voor interne 

geneeskunde. Vier jaar later opende een kraamafdeling met 27 bedden en in 1947 werd 

een isolatie-afdeling geopend waar 10 TBC-patiënten konden opgenomen worden. 

Opeenvolgende verbouwingswerken waren steeds gekoppeld aan een beddenuitbreiding. 

In 1955 opende de afdeling pediatrie waardoor het ziekenhuis 144 bedden telde. Een 

tiental jaar later kwamen er bij nieuwe verbouwingswerken opnieuw 28 bedden bij. In 

1979 kon men dankzij de bouw van de D-blok, de beddencapaciteit opdrijven naar 217 

bedden. Later werden er nog 22 bedden toegekend voor daghospitalisatie. Op 1 januari 

2012 nam het ziekenhuis het revalidatiecentrum Ten Bos over, waardoor de Sint-

Jozefskliniek evolueerde tot een totale capaciteit van 271 bedden. Sinds september 2016 

zijn beide afdelingen van Ten Bos (geriatrie en revalidatie) ingehuisd in ons ziekenhuis.  

 

Sinds 2017 behoort de Sint-Jozefskliniek Izegem tot het E17-ziekenhuisnetwerk. 

Praktisch betekent het dat er een nauwe samenwerking is met AZ Maria Middelares Gent, 

AZ Groeninge Kortrijk, OLV van Lourdesziekenhuis Waregem, Sint Elisabethziekenhuis 

Zottegem, AZ Glorieux Ronse en Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze. Op die manier willen 

de 7 ziekenhuizen doorgroeien tot een efficiënt, kwaliteitsvol en innovatief 

ziekenhuisnetwerk.  
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In 2017 streefde SJKI ook naar het behalen van het JCI (Joint Commission International) 

accreditatie label inzake patiëntenveiligheid, hygiëne en zorgkwaliteit. Alleen zo kunnen 

wij als ziekenhuis het verschil maken. Praktisch betekent de samenwerking met AZ 

Groeninge Kortrijk het werken van verschillende artsen van AZ Groeninge hier intern en 

vice versa. 

 

Eind 2017 behaalde het ziekenhuis van Izegem ook het JCI label. Met die accreditering 

zijn wij samen met de andere ziekenhuizen van het E17 netwerk, het eerste netwerk in 

West- en Oost-Vlaanderen waarvan alle ziekenhuizen geaccrediteerd zijn. 

 

Afdeling Kenletter Aantal plaatsen 

Interne geneeskunde D-dienst 88 bedden 

Chirurgie C-dienst 60 bedden 

Materniteit M 17 bedden 

Neonatologie N* 4 bedden 

Acute geriatrie G-dienst 54 bedden 

Pediatrie E 20 bedden 

Intensieve zorg I 7 bedden 

Oncologisch dagziekenhuis  17 posities 

Chirurgisch dagziekenhuis  20 posities 

Revalidatieafdeling Sp 24 bedden 

 

Binnen het ziekenhuis vinden we verder o.a. volgende diensten: 

 Operatiekwartier: 

Deze dienst is volledig vernieuwd en werd geopend in oktober 2003. Het kwartier 

bestaat uit een complex met vijf operatiezalen, een zaal voor spoedingrepen, een 

endoscopie-afdeling, een aangepaste kinderopvang, een pre-anesthesieruimte, een 

recovery en een centrale sterilisatie. 

 Spoedgevallen: 

De afdeling is een erkende dienst met als gespecialiseerde functie spoedgevallen. 

Tijdens de werkuren bemant een verpleegkundige de dienst 100 waardoor de MUG-

interventies voor de regio verzekerd zijn. 
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 Radiologie: 

De dienst Medische Beeldvorming heeft een eigen CT-scanner. Door een 

samenwerkingsverband met AZ Delta (het Stedelijk Ziekenhuis Roeselare) en het 

Sint-Andriesziekenhuis Tielt kunnen de patiënten ook een NMR-onderzoek 

ondergaan. 

 Revalidatie: 

Deze dienst omvat meerdere disciplines waaronder kinesitherapie, logopedie en 

ergotherapie. 

 Anatomopathologisch en klinisch laboratorium 

 Een apotheek met VANAS-kast (afgesloten centrale apotheekkast) 

 Isotopen (kerngeneeskunde) 

 Een uitgebreide polykliniek 

 Chirurgisch dagziekenhuis 

 Oncologisch dagziekenhuis 

 

Jaarlijks worden er meer dan 16.000 patiënten behandeld, waarvan de helft hiervan 

gehospitaliseerd worden en de andere helft in het dagziekenhuis behandeld worden. In 

totaal werken er 65 artsen en meer dan 600 personeelsleden in de instelling. Het 

ziekenhuis blijft investeren in de toekomst en voert dan ook continue 

verfraaiingswerken uit: 

 2009: een nieuw laboratorium; 

 2010: een nieuwe apotheek; 

 2010: afronding van een nieuwe Materniteit (nieuwe bevallingskamers met 

mogelijkheid tot onderwaterbevalling) 

 2010: een nieuwe afdeling voor de begeleidingsdiensten en middenkaders; 

 2010: start verfraaiingswerken van de afdeling neurologie/neuropsychiatrie; 

 2013: nieuwbouw spoedgevallen, chirurgisch dagziekenhuis en een centrale 

sterilisatieafdeling; 

 2017: volledige renovatie van het beddenhuis, ergo- kineruimte werd aangepakt. 

 

Naast de verfraaiing van de infrastructuur wordt ook de opvang van patiënten steeds 

complexer. Begeleiding van patiënten vereist de nodige deskundigheid. Vandaar dat er 
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binnen specifieke domeinen begeleidingsteams bestaan die de patiënt optimaal kunnen 

bijstaan: 

 Een diabetes-team, bestaande uit een endocrinoloog, kinderarts, diëtisten, 

verpleegkundige diabetesconsulentes en een podologe; 

 Een oncologisch multidisciplinair team voor oncologie-patiënten, die bestaat uit een 

palliatief team, begeleidingsverpleegkundige, pastorale dienst en sociale dienst; 

 Een borstverpleegkundige begeleidt de patiënten met een mammacarcinoom; 

 Een begeleidingsteam voor de opvang van patiënten met zuurstoftherapie; 

 0Een palliatief support team die binnen de regio nauw samenwerkt met de RVT’s 

en vzw De Mantel. Patiënten worden zowel tijdens als na hun ziekenhuisverblijf met 

de nodige hulp bijgestaan. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een aantal 

beurten gratis schoonheidszorgtherapie, aangeboden door het ziekenhuis; 

 De dienst Interne Liaison geriatrie die geriatrische patiënten op gewone 

verpleegafdelingen opvolgt; 

 Een afdeling Geriatrisch Dagziekenhuis; 

 De dienst Materniteit die prenatale informatie-avonden en postnatale 

thuisbegeleiding aanbiedt aan pas bevallen moeders; 

 De dienst Ziekenhuishygiëne; 

 Er zijn ook heel wat gespecialiseerde verpleegkundigen: 

referentieverpleegkundigen (wondzorg, incontinentie, ziekenhuishygiëne, 

oncologie, orthopedie, geriatrie, diabetes,…) en verpleegkundigen met een 

bijzondere beroepstitel (spoed en intensieve zorgen, oncologie, geriatrie, 

pediatrie); 

 Deelname aan ontslagmanagement. 

 

De inzet van elk personeelslid en elke student is dan ook belangrijk om deze mooie 

projecten te doen slagen. Alleen zo kan een warme, persoonlijke en individueel 

aangepaste zorg aangeboden worden.  
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2 Organisatie 

Het directiecomité is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse organisatie van het 

ziekenhuis. Daarin zetelen volgende leden: 

 Dhr. Bernard Ceriez, algemeen directeur; 

 Dr. Geert Luyckx, hoofdarts; 

 Dhr. Marnic Dierick, administratief directeur; 

 Dhr. Steve Lervant, directeur zorgdepartement; 

 Mevr. Sarah Degryse, directrice facilitaire diensten. 

 

Dhr. Steve Lervant is verantwoordelijk voor het zorgdepartement en organiseert ook de 

verpleegkundige stages. Twee zorgmanagers staan hem bij. Zij zijn elk verantwoordelijk 

voor een specifiek domein: 

 Mevr. An Vanderjeught, zorgmanager en aanspreekpunt voor de paramedische 

diensten. 

 Mevr. Hilde Segaert, zorgmanager chirurgisch zorgtraject. 

 Mevr. Liesbeth De Pauw, verantwoordelijk voor ziekenhuishygiëne en mobiele equipe 

en interims; 

 Mevr. Silvy Vandebuerie, verantwoordelijk voor patiëntenveiligheid en is 

kwaliteitscoördinator; 

 

Daarnaast is mevr. Katrien Thibau stafmedewerker binnen het zorgdepartement. Zij 

ondersteunt de directeur zorg en de 2 zorgmanagers wat betreft procedures. 

 

Mevr. Saar Vandenbroucke en Mevr. Elke Dewaele  staat in voor alle administratieve 

zaken omtrent stage. U kan hen bereiken op 051/33 40 19 of secretriaat.zorg@sjki.be . 

  

http://srvinlaapp/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a25c2eb0-428e-484e-8abe-68a88a9328b5
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Het ziekenhuis bestaat uit een aantal verpleegafdelingen die telkens gespecialiseerd zijn 

in een specifieke patiëntenpopulatie. De dagelijkse organisatie van een verpleegafdeling 

is de verantwoordelijkheid van een hoofdverpleegkundige. Deze zorgt ook voor de 

concrete invulling van de stage (stage-uren, toewijzen patiënten en mentoren…): 

 

  

Dienst Kenteken Straatnr. Hoofdverpleegkundige Telefoon 

Acute geriatrie en interne 

geneeskunde 

D4 65 Mevr. Ann Depreitere 051/334470 

Pneumologie, cardiologie en 

oncologie 

F2 2 Mevr. Sabine Eelbode 051/334300 

Oncologisch dagziekenhuis F2 1 Mevr. Sabine Eelbode 051/334300 

Orthopedie D6 55 Dhr. Marc Horré 051/334670 

Algemene heelkunde en 

gastro-enterologie 

D5 60 Mevr. Hilde Naert 051/334570 

Chirurgisch dagziekenhuis F1 11 Mevr. Katrien Uyttenhove 051/334860 

Materniteit A1 15 Mevr. Nathalie Vanbelle 051/334131 

Neurologie, 

neuropsychiatrie en 

endocrinocologie 

A2 5 Dhr. Nico Vandenberghe 051/334221 

Intensieve Zorgen B2 8 Mevr. Nadine Tytgat 051/334241 

Spoedopname / MUG F0 99 Mevr. Gudrun Vandenbulcke 051/334031 

Radiologie RX 47 Dhr. Steven Bossuyt 051/334082 

Operatiekamer  94 Mevr. Kimberly Maertens 051/334041 

Pediatrie C2 78 Mevr. Barbara Deleye 051/334268 

Acute geriatrie en interne 

geneeskunde 

D3 70 Dhr. Wim De Brabandere 051/334370 

Revalidatie D1 80 Mevr. Azadeh Mirzaeï Ch. 051/334171 
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3 Structuur ziekenhuis  

 

A1 17 b Materniteit  - gynaecologie 
A2 15b Neurologie  / 4b Endocrinologie / 10b Psychiatrie /1b pijn  
C2 20b Pediatrie 
F0 Spoedopname 
F1 Chirurgisch dagziekenhuis 26b + 11 zetels + 7 voorbereidingslokalen 

F2 
Oncologie -haematologie 5b / 10b Cardiologie-telemetrie / 8b Pneumologie / +  17 pos Oncologisch 
dagziekenhuis 

IZ 7b Intensieve Zorgen 
D1 26b Revalidatie 
D2 Opleidingslokalen 
D3 Geriatrie 29b (27b G + 2b G fin) 
D4 Geriatrie 29b (27b G + 2b G fin) / geriatrisch dagziekenhuis 
D5 13b Gastroenterologie /13b Algemene chirurgie/ 4b urologie 
D6 25b Orthopedie / 5b Chirurgie (orl, mka, plastische, rheumato) 
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Enkele diensten waar je als student vaak mee zal in contact komen, zijn: 

Dienst Straatnr. Blok Verdieping 

Apotheek 95 A Gelijkvloers 

Labo 46 E Gelijkvloers 

Radiologie 47 Tussen blok C en blok 

E 

Gelijkvloers 

Consultaties ‘interne’ 25 C Gelijkvloers 

Consultaties algemene 

chirurgie, oftalmologie, 

psychiatrie, diabetes, EEG 

37 E 1e en 2e verdieping 

Orthopedie + gipskamer 85 C 1e verdieping 

Restaurant 77 Aangrenzend aan D-

blok 

2e verdieping 

Sociale dienst 73 Boven restaurant 3e verdieping 

Isotopen  A Gelijkvloers 
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4 Praktische afspraken in verband met de stage 

 

De eerste dag wordt u verwacht om 08u00 aan het onthaal. Alle studenten 

verzamelen aan de hoofdingang (Ommegangstraat). 

 

Dhr. Lervant (directeur van het zorgdepartement) verwelkomt alle studenten en regelt 

verder de praktische afspraken (badge, begeleiding naar de verpleegafdeling…). Enkele 

stageverantwoordelijken van bepaalde scholen begeleiden de studenten zelf naar de 

afdeling. 

4.1  Vervoer 

Wij vragen aan de studenten niet meer te parkeren op de parking van het ziekenhuis, dit 

in functie van overbezetting van de parking naar aanleiding van de inhuizing van Ten 

Bos. Er zijn in de onmiddellijke buurt gratis parkings die op loopafstand bereikbaar zijn: 

 Heilig hartstraat 

 Bellevuestraat aan de  Basisschool Bellevue 

 Krekelstraat aan de De Krekel 

 Aan het cultuurcentrum “De Leest” in de Ommegangstraat; 

 Op de parking ter hoogte van de achterkant van het station of ter hoogte van de 

brandweer (Dirk Martenslaan). 

Fietsen en bromfietsen worden in de daartoe bestemde stalling geplaatst (fietsenstalling 

aan de hoofdingang). Voor personeelsleden en studenten is er een afgesloten 

fietsenstalling voorzien naast de parking voor de artsen. De witte identificatiebadge, die 

u bij het onthaal kreeg, geeft u toegang tot die fietsenstalling. Niettegenstaande de 

fietsen hier zeer veilig staan, wordt toch gevraagd om de fietsen nog te sluiten. Iedereen 

is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn fiets of bromfiets. Het ziekenhuis kan noch voor 

schade, noch voor diefstal aansprakelijk worden gesteld. 

Vergeet niet dat het ziekenhuis ook vlot bereikbaar is via het openbaar vervoer! Vanuit 

het station ben je binnen de 3 minuten aan de ingang van de Roeselaarsestraat. 

Opgepast tijdens corona is deze ingang niet beschikbaar! 
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4.2  Maaltijden 

Als waardering van uw bijdrage hier in ons ziekenhuis biedt de directie u tijdens uw stage 

een maaltijd aan voor € 1. Bij de start van uw stage ontvangt u een maaltijdkaart die u 

steeds dient voor te leggen in de cafetaria. Water, soep en koffie zijn ook voor studenten 

gratis. Enkel frisdrank dient u te betalen. 

Bij het afrekenen in het restaurant dient u enkel uw naam aan de medewerkster mee te 

delen. Het is noodzakelijk dat u uw individuele maaltijdkaart toont aan de medewerkster 

van de cafetaria. Enkel op vertoon van die kaart betaalt u € 1, anders betaalt u € 3,50 

(personeelstarief). Het weekmenu is terug te vinden op intranet.  

De maaltijden worden genuttigd in het restaurant op de 2e verdieping van de D-blok 

(straat 77 volgen). Het middagmaal wordt geserveerd tussen 12u en 13u30.  

Tijdens de pauze in de voormiddag van 15 minuten krijgen het personeel en de 

studenten gratis koffie en soep geserveerd.  

Om het restaurant netjes te houden moet u volgende afspraken respecteren: 

 Er wordt ook geen materiaal buiten de cafetaria meegenomen; 

 Het eetgerei wordt op de karren aan de ingang verzameld en op de daartoe 

bestemde plaatsen gezet na de maaltijd. 
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4.3 Identificatiebadge 

U ontvangt een witte identificatiebadge. Wij vragen die badge continu te dragen. Om 

toegang te krijgen tot de kleedkamers hebt u die badge nodig. 

Uw badge is geldig zolang u hier stage loopt zoals besproken met school. Indien je stage 

geannuleerd of verlengd wordt is het verplicht dit te melden aan secretariaat zorg. Zodat 

zij de badge langer kunnen activeren bij verlenging of inhaalstage. 

Draag goed zorg voor uw identificatiebadge. Aan het einde van ELKE stageperiode moet 

die badge opnieuw ingediend worden. Ongeacht er nog een inhaalstage moet worden 

gedaan. Dit kan in de kelder in de daar voorziene brievenbus. Wanneer u de badge 

verliest, wordt een bijdrage van € 20 gevraagd voor het bijmaken van een dubbel. 

4.4 Televic badge 

U ontvangt  een groene (Televic) badge. Op sommige afdelingen krijgt u met deze badge 

toegang tot verpleeglokalen, voor afstelling van beletlichtjes… 

Draag goed zorg voor uw Televic badge. Wanneer u de badge verliest, wordt een 

bijdrage van € 20 gevraagd voor het bijmaken van een dubbel. 

4.5  De kleedkast 

*  De lockers voor de vrouwelijke studenten bevinden zich in de kelder blok D. U neemt 

de deur recht  tegenover de 3 liften en gaat via de deur onder de trap naar de kelder. 

De kleedkamer bevindt zich op het einde van de gang aan uw linkerzijde. Wij vragen 

met aandrang enkel een locker te gebruiken die vrij is en waar student verpleging op 

hangt. Graag een persoonlijk hangslot meebrengen om uw locker af te sluiten. 

 

*  De lockers voor de mannelijke studenten bevinden zich in de kelder blok D. U neemt 

de deur recht  tegenover de 3 liften en gaat via de deur onder de trap naar de kelder. 

De kleedkamer bevindt zich op het einde van de gang aan uw rechterzijde. Wij vragen 

met aandrang enkel een locker te gebruiken die vrij is.  

 

De kelder wordt ook door het personeel van het ziekenhuis gebruikt. U hebt uw witte 

identificatiebadge nodig om toegang te krijgen tot de kelder. De mededelingsborden zijn 

bestemd voor hun werkregeling en delen soms essentiële informatie mee voor de 

praktische organisatie van het ziekenhuis. We vragen dan ook met aandrang hier niets 

aan te wijzigen noch affiches toe te voegen. 
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4.4  Beroepskledij 

Van de student wordt verwacht dat de beroepskledij enkel gedragen wordt binnen het 

ziekenhuis. Indien de student geen stagepak heeft, dient hij/zij contact op te nemen met 

secretariaat zorg, liefst 4 dagen op voorhand. Verder is het belangrijk dat de student 

veilig, gesloten schoeisel draagt. De haren zijn samengebonden en verzorgd. Als student 

draagt u ook altijd een badge met uw naam op een zichtbare plaats. 

 

 

In het kader van de microbiële risico’s moet u telkens de standaardvoorzorgsmaatregelen 

toepassen: 

* Handalcohol  

* Handschoenen bij contact met lichaamsvochten 

* Korte mouwen 

* Korte, niet gelakte nagels 

* Geen ringen 

* Geen horloges  
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4.4 De liften 

Gebruik de grote liften uitsluitend voor vervoer van patiënten of goederen, maak anders 

gebruik van de kleine liften. Om het systeem niet te belasten, drukt u enkel op de pijl die 

de richting van uw wens aangeeft. Vraag geen twee liften tegelijkertijd aan. Om de 

wachttijden voor patiënten en hun familie te beperken, worden de personeelsleden en 

studenten opgeroepen om voor korte afstanden eerder de trap te gebruiken.  

Transport van blok D naar blok A of blok F gebeurt enkel via de eerste verdieping (via de 

kapel). Beddentransport met niet-spoedeisende patiënten die reeds in het ziekenhuis zijn 

opgenomen, mag niet via de gang van de spoedgevallen gebeuren. 

4.5 Roken 

Roken is schadelijk voor de gezondheid. Roken in het ziekenhuis is ten strengste 

verboden. Deze regels gelden zowel voor de patiënten, de bezoekers als het personeel. 

Roken is enkel mogelijk in de speciaal daarvoor voorziene rookruimte tegenover de 

inkom van het ziekenhuis. Wij vragen niet te roken in werkkledij. 

4.6 Pauze 

Omdat de diensturen die u in het ziekenhuis presteert soms gesplitst zijn, nemen veel 

studenten hun pauze in het restaurant. Het maken van een stage-opdracht, het lezen 

van een boek of het rustig onderling praten doodt de tijd. Vergeet echter niet dat u op 

dat moment een ‘uniform’ draagt en voor familie en bezoek als verpleegkundig personeel 

wordt aanzien. Daarom vragen we van u de nodige tact, respect voor het beroepsgeheim 

(bij het bepraten van belevenissen) en een voorname houding wanneer men zich in 

dienstkledij door het ziekenhuis begeeft. 

4.7 Stilte 

Het is moeilijk om de stilte te bewaren waar meer dan 200 patiënten verpleegd worden 

door een grote groep ziekenhuismedewerkers en waar continu bezoekers over de vloer 

komen. Nochtans is de rust en stilte voor de zieken heel belangrijk. Daarom vragen wij 

aan het personeel en de studenten om stil en voornaam te spreken! 
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4.8 Het beroepsgeheim 

Onze patiënten hebben recht op privacy en eigen intimiteit. Iedereen die in het 

ziekenhuis werkt of stage loopt, is dan ook door het beroepsgeheim gebonden. Er wordt 

enkel over de patiënten gesproken als dit in het belang is van de verzorging van de 

zieke. In het belang van de patiënten eisen wij van allen die hier werken dat ze zich 

strikt aan het beroepsgeheim houden. Het is bijgevolg niet toegelaten om thuis of met 

vrienden over de zieken of persoonlijke aangelegenheden van de patiënten te spreken. 

Ook in het restaurant (waar ook heel wat bezoekers, patiënten en familie aanwezig is) 

wordt niet over patiënten gesproken! Wees ook alert bij het gebruik van verpleegdossiers 

en andere papieren. Zorg dat bezoekers op de gang deze niet kunnen lezen. We hebben 

een afspraak dat overdrachtsformulieren/formulieren met patiëntengegevens altijd 

gescheurd worden indien niet meer nodig. 

4.9 Ziekte 

Wanneer u tijdens jouw stage ziek valt, moeten secretariaat zorg, de 

hoofdverpleegkundige en de school verwittigd worden. In overleg met uw school wordt er 

een inhaalperiode afgesproken. 

4.10 Risico-analyse 

Bij de start van ELKE stageperiode krijgt u een risico-analyse. Hierop staan alle risico’s 

vermeld waarmee u mogelijks in contact kan komen. Het is van belang dat u zich bewust 

bent van de risico’s en dat u rekening houdt met de beschreven maatregelen. U krijgt 

een dubbel (roze formulier) van de analyse die u in uw stagemap dient bij te houden. Wij 

vragen ook uw e-mailadres en telefoonnummer waarop we u eventueel kunnen 

contacteren. Graag ook uw rijksregisternummer noteren. 

4.11 Evaluatiedocumenten 

Bij de start van uw stage krijgt u ook enkele evaluatiedocumenten. Deze documenten 

zijn voor iedere school uniform. Enkel studenten van de Materniteit krijgen die 

documenten niet mee. Zij worden aan de hand van documenten van de school zelf 

geëvalueerd. 
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5. Het zorgdepartement 

Algemene tips vanuit het zorgdepartement voor studenten die starten in het ziekenhuis: 

 Stel jezelf voor; 

 Draag uw naam op een zichtbare plaats; 

 De aangeleerde technieken zijn voldoende gekend; 

 Wees proactief; 

 Bij incidenten, durf deze ook te melden. 

 

De stage-uren dienen onderling afgesproken te worden met de afdeling. De 

hoofdverpleegkundige of de mentor van de afdeling plant deze voor iedere student. 

Indien de stage-uren niet passen, moet dit ook met de afdelingsverantwoordelijke 

besproken worden. 

 

Verder is er ook een mogelijkheid tot het meevolgen van opleidingen binnen het 

ziekenhuis. Deze opleidingen worden gevolgd buiten de stage-uren. De student schrijft 

zich op voorhand in indien hij/zij wenst de opleiding te volgen. 

 

 

Indien u nog praktische problemen of vragen hebt betreffende de 

stage, aarzel niet om contact op te nemen met de stagebegeleider 

van de school, de hoofdverpleegkundige van de afdeling, de 

stagementoren of dhr. Steve Lervant! 

Neem voor de start van de stage zeker ook de informatiebundel 

van de afdeling door. Elke school krijgt die bundel toegestuurd 

voor de start van elk schooljaar. 
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