Stagetraject dienst Algemene Heelkunde/
Obesitasheelkunde/Urologie/Gastro-enterologie (Z1A)

Omschrijving
Wil je kennis maken met een ruime waaier specialismen om van hieruit eventueel je
focus te leggen op het specialisme dat je het meest aanspreekt? Of hou je net van veel
variatie en technieken? Dan kan je terecht op ons zorgcentrum Z1A. Wij bieden je de
mogelijkheid om je verder te bekwamen in de zorg voor patiënten binnen het gebied
van de algemene heelkunde, obesitasheelkunde, urologische heelkunde en gastroenterologie.

Groeien in zorgverlening met toenemende
complexiteit en autonomie

Leerkansen stagetraject
Je krijgt de gelegenheid om een ruim aanbod verpleegtechnische handelingen
verder in te oefenen i.v.m. ademhalingsstelsel, bloedsomloop, zenuwstelsel,
bewegingsstelsel en maagdarmstelsel (observaties en parameters, basic life
support, staalafnames, drainagesystemen, wondzorg, medicatiebeheer en toediening).
Je hebt mogelijkheden om psychosociale vaardigheden in te oefenen (open en
eerlijke communicatie, motiveren, gezondheidsvoorlichting, educatie,
slechtnieuwsgesprek).
Samen met de mentor bieden we je de kans om casussen te analyseren d.m.v.
het koppelen van eigen observaties aan verworven kennis en evidence based
richtlijnen.
Fasen binnen het stagetraject
Fase 1
Je krijgt de kans om de afdeling met zijn verscheidenheid aan disciplines te verkennen.
We koppelen je aan een stagementor en een zone.
Je kan de verpleegkundige basistechnieken verfijnen.
Je maakt samen met je mentor een persoonlijk ontwikkelingsplan op.
Je krijgt een tussentijdse evaluatie.

Fase 2
Je neemt geleidelijk meer verantwoordelijkheid op in de zorg onder supervisie van je
stagementor in verschillende shiften.
Je bouwt het aantal patiënten waarvan je overdracht geeft op van één patiënt tot een
halve zone.
Je focus ligt op patiënteneducatie.
Tijdens deze fase krijg je opnieuw een tussentijdse evaluatie.
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Fase 3
Je autonomie neemt toe d.m.v. het opvolgen van patiënten uit een volledige zorgzone
met complexere zorgnoden. Zorgplanning, prioriteren en organisatie worden meer en
meer belangrijk tijdens deze fase.
Je bouwt het aantal patiënten waarover je overdracht geeft op naar de volledig
toegewezen zone.
Je volgt patiënten in het volledig traject van één of meer specialismen, waarbij je bij
de patiënt blijft en kennis maakt met andere diensten. Meemaakstage op volgende
diensten is mogelijk: patiëntenbegeleiding, OK, IZ, raadplegingen en
stomaconsultatie, fysiotherapie, medische beeldvorming (CT, echo, NMR), labo.
Tijdens deze fase is er opnieuw een evaluatiemoment.

Fase 4
Je volgt alle patiënten op binnen een volledige zorgzone met complexere zorgnoden,
waarbij je verantwoordelijk bent van opname tot ontslag.
We koppelen je eventueel aan een student van een lager jaar die jij kan coachen.
Je maakt kennis met een artsentoer en verwerkt medische orders onder supervisie.
Je neemt deel aan multidisciplinair overleg.
We evalueren met jou je persoonlijk ontwikkelingsplan en bepalen sterktes en
werkpunten.

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking
Binnen onze diensten werken we nauw samen met de arts, de diëtist, de kinesist en
de dienst patiëntenbegeleiding. Er zijn tijdens de stage voldoende mogelijkheden om
de werking van deze disciplines te leren kennen en om met hen samen te werken.

Kennismaking zorg-ondersteunende diensten
Afhankelijk van het gekozen zorgtraject kan je kennis maken met volgende diensten:
OK en recovery

Endoscopie

Raadplegingen (oa.
stoma/uro-VK)
Fysiotherapie

Medische beeldvorming

Voedingsdienst

IZ

Labo

Spoed

Patiëntenbegeleiding

Samen beter worden

Tijdens je stage op de dienst Z1A wordt verwacht dat je een eigen verbetervoorstel
uitwerkt volgens de PDCA-cyclus.
Samen met het team kan je een bepaald topic met verbeterpotentieel aanpakken.
Hierbij zal je instaan voor opvolging en observaties/metingen en het coachen van
collega’s en studenten uit eerste, tweede of derde opleidingsfase binnen het team.
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Een mogelijke opdracht: ‘Beloproepen’: Zijn deze allemaal nodig/nuttig? Kon ik er
vermijden?

