
Stagetraject 4de jaar dienst Orthopedie  

Omschrijving 

U kiest voor de afdeling N1A orthopedie/plastische chirurgie? Dan hebt u gekozen voor een 
afdeling waar u volgende dingen kan terugvinden: een afdeling waar u zicht krijgt hoe een 
chirurgische afdeling werkt vanaf het moment waarop een patiënt zich aanbiedt bij een arts 
met een chirurgisch probleem tot hij een ingreep heeft ondergaan en weer naar 
huis/revalidatie kan gaan. In heel dit traject is er aandacht voor de patiënt met al zijn 
zorgnoden: verpleegkundige zorgen, heelkundige zorgen, voedingszorg, sociale noden, 
revalidatie ... 

Je vindt antwoorden op de vragen: waarom wordt een patiënt opgenomen, wat zijn de 
gevolgen voor deze patiënt op vlak van mobiliteit, welke aandachtspunten zijn er naar 
hygiëne, wondzorg,…?  

U komt op een gestructureerde afdeling met aandacht voor de patiënt en jou als student in 
zijn totaliteit. 

Groeien in zorgverlening met toenemende  
complexiteit en autonomie 

Leerkansen stagetraject 
 

 Je krijgt de gelegenheid om verpleegtechnische handelingen verder in te oefenen aan 
het 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, slecht 
nieuwsgesprek).  

 Samen met de mentor bieden we jou 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 

Verkennen van de afdeling orthopedie tijdens de verschillende shiften.  

Verfijnen verpleegkundige basistechnieken.  

Kennismaken met de vaakst voorkomende orthopedische ingrepen.  

Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan obv een zelfevaluatie. 

 Fase 2 

Kennismaken met het zorgtraject van een orthopedische patiënt van consultatie tot ontslag 
(raadpleging, infosessies, opname, ingreep, verblijf, ontslag).  

Kennismaken met de raadpleging orthopedie, de preoperatieve raadpleging door de 
verpleegkundige, de dienst fysiotherapie, de sp-dienst revalidatie, de sociale dienst, 
operatiekwartier.  

Meevolgen van een zaaltoer met de arts en de hoofdverpleegkundige. 

 Fase 3 

Toenemende autonomie d.m.v. het zelfstandig opvolgen van een aantal patiënten. 
Zorgplanning, prioriteren en organisatie worden meer en meer belangrijk tijdens deze fase. 



Tijdens al deze fasen wordt je gecoacht door jouw stagementor waarbij teruggekoppeld 
wordt naar verworven kennis uit observatiemomenten tijdens infosessies, raadpleging edm. 

 Fase 4 

Toenemende autonomie d.m.v. het zelfstandig opvolgen en verzorgen van de patiënten 
binnen een volledige zorgzone. Zorgplanning, prioriteren en organisatie worden meer en 
meer belangrijk tijdens deze fase. Ook klinische inzichten worden hier getoetst 
(laboresultaten, wondtoezicht, evolutie kine, bereiken van ontslagdoelstellingen).  

Actievere rol in het interdisciplinair overleg en communicatie naar mantelzorger.  

Er wordt meegevolgd met de hoofdverpleegkundige om inzicht te verwerven in artsentoer, 
ontslagplanning en educatie op moment van ontslag.  

Evaluatie persoonlijk ontwikkelingsplan en bepalen sterktes en werkpunten. 

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking 

Binnen de dienst wordt nauw samengewerkt met de arts, de diëtist, de kinesist, de 
ergotherapeut, de logopedist en de psycholoog. Ook de sociale dienst speelt een belangrijke 
rol binnen het zorgtraject van deze patiënten. 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 

Binnen het zorgtraject binnen de dienst kan je kennismaken met volgende diensten: 
 operatiekwartier  
 spoedopname  
 medische beeldvorming  
 raadpleging voor technische onderzoeken  
 dienst fysiotherapie  
 sp-dienst  
 consultatie  
 pre-op consultatie  
 sociale dienst  
 klinische diëtisten 

Samen beter worden 

Tijdens je stage op de dienst N1A 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. 


