Stagetraject dienst Patiëntenbegeleiding

Omschrijving
Een ziekenhuisopname of ambulante behandeling kan zowel voor de patiënt als zijn
omgeving zeer ingrijpend zijn. Dit zowel op lichamelijk, psychisch, sociaal en financieel
vlak.
De dienst verzorgt de psychosociale en spirituele zorg van alle patiënten en
mantelzorgers. Wij erkennen de contextuele visie van de patiënt en benaderen hem
volgens het biopsychosociaal en spiritueel model.
Je maakt ook kennis met externe diensten: eerstelijnszorg, huisartsen,
zorginstellingen, geestelijke gezondheidszorg, zelfhulpgroepen, justitie,…..

Groeien in zorgverlening met toenemende
complexiteit en autonomie
Leerkansen stagetraject
Sociale dienst/ sociaal verpleegkundige
De sociale dienst maakt deel uit van een multidisciplinair team en neemt een
welbepaald onderdeel van de behandeling op zich.
De sociaal verpleegkundige richt zich met name op de psychosociale problemen die
ontstaan als gevolg van het ziektebeeld en/of de ziekenhuisopname, met specifieke
aandacht voor de sociale determinanten van het gezondheidsprobleem. Het gaat om
problemen die zich situeren op het niveau van de persoon, de omgeving en/of de
maatschappij.
De kerntaken van sociale dienst in een ziekenhuis zijn:
Psychosociale hulpverlening: ondersteuning , bemiddeling, begeleiding,
behandeling en/of crisisinterventie.
Onderzoek en rapportage : psychosociale anamnese en sociaal onderzoek.
Zorgcoördinatie volgens de methodiek van het ontslagmanagement.
Concrete hulpverlening : informatie en advies geven met kennis van de
relevante wet- en regelgeving.
Preventie : voorkomen van moeilijkheden in het functioneren op vlak van
individu, contextueel en maatschappelijk.
Belangenbehartiging: het opkomen en/of aandacht vragen voor de rechten en
belangen van een patiënt
Signalering : op een systematische wijze opsporen, registreren en presenteren
van individu-overstijgende factoren die de sociale omstandigheden van
patiënten negatief of positief beïnvloeden.
Gespecialiseerde verpleegkundige
In de dienst Patiëntenbegeleiding werken verschillende gespecialiseerde
verpleegkundigen:
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Pijnverpleegkundige in het MAT ( multidisciplinair algologisch team) en
MPC ( multidisciplinair pijnteam)
Palliatief verpleegkundige
Borstverpleegkundige
Obesitasverpleegkundige
Oncologisch verpleegkundige

al deze functies hebben volgende kerntaken:
Klinisch handelen
o Adequate kennis en vaardigheden overeenkomstig de stand van
kennis binnen het specialisme waarin zij werkzaam is.
o Binnen het desbetreffende specialisme past de
begeleidingsverpleegkundige het diagnostisch, therapeutisch en
preventief arsenaal waar mogelijk evidence-based toe. Hierbij maakt
zij gebruik van een combinatie van verpleegkundige en medische
methodieken. Daarnaast kan zij zelfstandig voorbehouden
handelingen indiceren en uitvoeren.
o Effectieve en efficiënte ethisch verantwoorde patiëntenzorg.
o Vanuit de zorgvraag van de patiënt integreert de verpleegkundig
specialist cure en care met als doel de bevordering van de continuïteit
en kwaliteit van de verpleegkundige zorg en de medische
behandeling, het vermogen tot zelfmanagement van de patiënt en de
kwaliteit van leven.
Communicatie
o Luisteren.
o Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid op patiënten niveau.
o Beheerst telefonische gespreksvoering.
o Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Multidisciplinaire samenwerking
Organiseren
Coaching
o Coacht taak- en resultaatsgericht.
o Coacht met het oog op het ontwikkelen van de gewenste
gedragsvaardigheden.
o Neemt verantwoordelijkheid op voor het leren van de referenten,
zorgverleners in het specifieke expertgebied.
Didactische vaardigheden
Pedagogische vaardigheden
Wetenschappelijke vaardigheden
Fasen binnen het stagetraject
Fase 1
Verkennen van de verschillende specialismen.
Koppeling aan stagementor in functie van het gekozen specialisme: sociaal
verpleegkundige of 1 van de gespecialiseerde verpleegkundige.
Verfijnen van basistechnieken oa gesprekstechnieken, kennis sociale kaart,
verslaggeving, educatievormen zowel individueel als in groep.
Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan en tussentijdse evaluatie.

Fase 2
Geleidelijk opnemen van een beginnende verantwoordelijkheid onder supervisie van
de stagementor.
Opbouw in kader van te behalen competenties ( zie boven)
Patiëntentraject volgen van diagnosestelling tot (na)behandeling ifv de gekozen
specialisatie. Ontslag- en zorgcontinuïteit garanderen. Bv traject van een
borstpatiente.
Tijdens deze fase word je gecoacht door jouw stagementor.
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Tussentijdse evaluatie

Fase 3
Toenemende autonomie d.m.v. het opvolgen van patiënten in hun volledig traject
met complexere zorgnoden. Zorgplanning, prioriteren en organisatie worden meer en
meer belangrijk tijdens deze fase.
Volgen van patiënten in een pluridisciplinaire samenwerking.
Tijdens deze fase word je gecoacht door jouw stagementor.
Evaluatie persoonlijk ontwikkelingsplan en bepalen sterktes en werkpunten.

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking
Er zijn tijdens de stage voldoende mogelijkheden om de werking van andere
disciplines te leren kennen en om met hen samen te werken.

Kennismaking zorg-ondersteunende diensten
Binnen het gekozen specialisme kan je kennismaken met volgende diensten:
Zorgafdelingen
Internistisch dagcentrum
Raadplegingen
Medische beeldvorming
Labo
Fysiotherapie
OK
Voedingsdienst
Pijnkliniek
Palliatieve eenheid
Externe diensten

Samen beter worden

Tijdens je stage op de dienst Patiëntenbegeleiding 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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