
Stagetraject 4de jaar dienst Psychiatrie (PAAZ) 

Omschrijving 

Wij zijn een open afdeling met 30 bedden waar patiënten uit onze ruime regio terecht kunnen 
met acute psychische, psychiatrische, psychologische en psychosociale problemen. Ook 
patiënten met een verslavingsproblematiek kunnen bij ons terecht. Omdat de PAAZ een 
onderdeel is van een algemeen ziekenhuis, behoort somatische zorg en verpleegtechnische 
vaardigheden ook tot de expertise.  

Naast de verblijvende patiënten hebben we ook ruimte voor 8 patiënten die dagtherapie 
volgen en is er een herstelpad voor ambulante patiënten met psychotische kwetsbaarheid. 

Groeien in zorgverlening met toenemende  

complexiteit en autonomie 

Leerkansen stagetraject 
 

 Je krijgt de kans om uitgebreide kennis te verwerven wat betreft psychopathologie, 
psychofarmaca en symptomatologie. Patiënten begeleiden in elke fase van zijn 
opname, zijn behadeling, zijn dagdagelijks functioneren tot ontslag en nazorg hoort 
hier ook bij.  

 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 psychiatrie tijdens de verschillende shiften.  

Kennismaken met en vaardigheden verwerven voor de verschillende onderdelen van het 
zorgtraject binnen de PAAZ-afdeling: 

o kennis maken met alle opgenomen patiënten  
o kennis maken met alle teamleden, alle aanwezige disciplines en hun werking  
o kennis over alle milieu therapeutische activiteiten en het “week therapie 

programma”  
o kennis maken met het elektronisch patiënten dossier en zijn werking  
o voeren van opnamegesprekken  
o voorbereiden van uitslapende weekends en uitgangen  
o voorbereiden van een ontslag 
o overdrachtscommunicatie binnen het team  

Verfijnen van communicatieve en sociale vaardigheden.  

Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan met persoonlijke werkpunten en 
doelstellingen. 

 Fase 2 

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

Het opmaken van persoonlijke opnamedoelstellingen samen met een aantal patiënten.  

Het oefenen van bepaalde verpleegtechnische vaardigheden (bloedafname, IV-therapie, 
wondzorg…).  



Verder zicht krijgen op symptomatologie, diagnosestelling en werking/bijwerkingen van 
psychofarmaca.  

Kennis maken met en deelnemen aan de nazorgprojecten.  

 Fase 3 

Toenemende autonomie d.m.v. het zelfstandig opvolgen en verzorgen van patiënten.  

Het bespreken van observaties en evoluties van bepaalde opvolgpatiënten met behandelend 
arts, psycholoog en heel het multidisciplinair team.  

Uitvoeren medicatiebeleid in opdracht van behandelend arts.  

Actieve rol in het interdisciplinair overleg en communicatie naar mantelzorger.  

Het geven van de gehele patiëntenbriefing naar alle disciplines.  

Er wordt mee gevolgd 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 ergotherapeut, de 
bewegingstherapeut 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 van een psychiatrische patiënt kan je kennismaken met volgende 
diensten:  

 spoedopname  
 raadpleging  
 dagtherapie en ambulante zorg  
 herstelpad 

Samen beter worden 

Tijdens je stage op de dienst psychiatrie 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. 


