
Stagetraject 4de jaar dienst Palliatieve Eenheid De Haven 

Omschrijving 

In dit stagetraject zal je ZORG verlenen, daar waar geen behandeling meer mogelijk is. We 
kijken niet meer naar de ziekte, wel naar de PERSOON die ongeneeslijk ziek is. We spreken 
niet meer van behandelen maar van comfortzorg.  

De werkorganisatie en het leeftempo worden afgestemd op het ritme van de patiënt en zijn 
familie en NIET op het werktempo van het personeel. De zorgverlening gebeurt in 
samenspraak met hen.  

Een mens is een eenheid van verschillende dimensies die elkaar beïnvloeden (lichamelijk, 
psychisch, sociaal en spiritueel = holistische totaalzorg). Sleutelwoorden in de zorg zijn: 
patiëntgerichtheid, participatie, huiselijkheid, beschikbaarheid, overleg, openheid, 
eerlijkheid, rust, warmte, symptoomcontrole, tijd en ruimte, luisteren, troosten, … 

Groeien in zorgverlening met toenemende  
complexiteit en autonomie 

Leerkansen stagetraject 
 

 Je krijgt de gelegenheid om verpleegtechnische handelingen in te oefenen die 
frequent aan bod komen binnen de palliatieve zorg. We werken vooral door 
observatie minder met parameters, je leert te werken met een subcutane pijnpomp, 
je kan oefenen in medicatiebeheer en - toediening , …, alles is afhankelijk van het 
profiel van de patiënt.  

 Je leert de gevalideerde screeningsinstrumenten gebruiken om een duidelijk beeld te 
krijgen van de zorgnoden bij de patiënt.  

 Je krijgt mogelijkheden om psychosociale vaardigheden in te oefenen: open en 
eerlijke communicatie, informeren, slecht nieuwsgesprek, communiceren over 
sterven en dood, overleggen over vocht en voeding bij einde leven, symptomen van 
sterven …  

 Samen met de mentor bieden we jou de kans om casussen te analyseren d.m.v. het 
koppelen van eigen observaties aan verworven kennis, evidence based richtlijnen en 
ethische reflectie.  

 Je leert patiënt en/of familie mee te betrekken in de zorg en zorgbeslissingen 
(participatie). 

Fasen binnen het stagetraject  
 

 Fase 1 

Kennismaken met de infrastructuur van een palliatieve eenheid, de werkorganisatie, de 
overlegmomenten, de multidisciplinaire werking.  

Opmaken van individuele doelstellingen, vertrekkend vanuit het eigen ik: “wat wil ik hier 
leren, wat kan ik hier leren, wat zijn mijn werkpunten, waar schrik ik voor terug?” Samen met 
verpleegkundige kennismaken met patiënten en hun familie. Samen zorgen toedienen. 

Leren werken met het zorgpad / registreren in KWS / ontdekken welke procedures en 
afspraken hier gelden / ontdekken van gangbare symptomen. 

 Fase 2 

Je neemt de zorg in al zijn facetten op voor een welbepaalde patiënt. Je gaat bewust op zoek 
naar wat deze patiënt zelf belangrijk vindt voor zijn levenseinde, bovendien ga je met de 
familie in gesprek over wat deze palliatieve zorg voor hen betekent.  



Je leert zorg opnemen met of in aanwezigheid van familie/mantelzorger (participatie). Je 
krijgt inzicht in het medicatiebeleid, maar tevens in andere mogelijkheden van pijn en 
symptoomcontrole.  
Je brieft zelf de andere teamleden tijdens de verschillende overdrachtsmomenten. Tijdens 
deze fase word je gecoacht door jouw stagementor, en ga je leren reflecteren over werk, 
gedachten en gevoelens, onzekerheden, angsten, … 

Fase 3 

Toenemende autonomie d.m.v. het opvolgen van een tweede patiënt. Je gaat bewust op zoek 
naar iemand met heel wat zorgnoden. Zorgplanning, prioriteren en organisatie worden 
belangrijker tijdens deze fase. Je speelt een actieve rol in overleg met arts, teamlid, patiënt 
en/of familie. Je maakt kennis met het model voor spirituele observatie. Je maakt kennis met 
“meerzijdige partijdigheid”. 

 Fase 4 

Je maakt kennis met de verdere begeleiding in rouwzorg. Je maakt kennis met begeleiden van 
rouw bij kinderen. Evaluatie persoonlijke doelstellingen, wat heb ik hier echt kunnen leren en 
waar moet ik in de toekomst nog aan werken? Evaluatie van gelopen stage naar het team toe, 
wat kan beter, waar moet er meer aandacht naartoe gaan. 

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking 

Binnen de palliatieve eenheid kunnen we beroep doen op de arts, de psycholoog, de kinesist, 
de sociale dienst.  
We werken nauw samen met het PST, de palliatieve thuiszorg.  
De huisarts, de behandelende specialisten van de patiënten, de zorgverleners van thuis zijn 
hier steeds welkom.  
Er zijn tijdens de stage voldoende mogelijkheden om de werking van deze disciplines te leren 
kennen en hen vragen te stellen. 

Kennismaking zorg-ondersteunende diensten 

Binnen het palliatief zorgtraject kan je kennismaken met volgende diensten:  
 Palliatief Support Team  
 Dienst Patiëntenbegeleiding:  

psychosociaal supportteam, sociale dienst, pastorale dienst, 
wondzorgverpleegkundige, pijnverpleegkundige  

 Paramedici: kinesist  
 Mortuarium 

Samen beter worden 

Tijdens je stage op de palliatieve eenheid 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 de derde opleidingsfase binnen het team. 


