
Stagetraject 4de jaar dienst Spoedopname  

Omschrijving 

Heb je een warm hart voor de acute zorgvrager? Dan krijg je op de dienst spoedopname de 
kans om zorg te verlenen aan een gevarieerde patiëntenpopulatie met acute en dringende 
zorgnoden.  

Wij bieden jou op onze afdeling een verscheidenheid van pathologieën en patiëntengroepen 
aan, verschillende verpleegkundige technieken en de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
pre-hospitaal hulpverlening.  

Zorg voor de acute patiënt vraagt een positieve ingesteldheid, een patiëntgerichte houding, 
initiatief en verantwoordelijkheid, klinisch inzicht en stressbestendigheid. 

Groeien in zorgverlening met toenemende  
complexiteit en autonomie 

Leerkansen stagetraject 
 

 Je krijgt de gelegenheid om verpleegtechnische handelingen uit te voeren bij de 
opvang van de spoedpatiënt, triage, plaatsen van infuus, observaties en parameters, 
basic life support, aanleggen van verbanden, assisteren bij wondhechtingen,…  

 Je krijgt ook de kans om te werken met het elektronisch verpleegdossier, KWS.  
 Je krijgt mogelijkheden om psychosociale vaardigheden in te oefenen: open en 

eerlijke communicatie, opvang van de psychiatrische patiënt, educatie, slecht 
nieuwsgesprek.  

 Samen met de mentor bieden we jou de kans om casussen te analyseren en terug te 
koppelen aan eigen observaties en theoretische kennis. 

Fasen binnen het stagetraject 
 

 Fase 1 

Verkennen van de spoedopname met zijn specifieke medische apparatuur en accommodatie.  

Kennismaken met de spoedwerking en procedures en met het zorgtraject van de 
spoedpatiënt van opname tot ontslag.  

Tijdens deze eerste fase krijg je reeds de kans om zelfstandig een “eenvoudige” patiënt te 
ontvangen, de eerste zorgen toe te dienen, onderzoeken uit te voeren en hierbij ook al enkele 
administratieve taken uit te voeren. 
Samen met je mentor worden de leerdoelen en doelstellingen overlopen. 

 Fase 2 

Opnemen van een beginnende verantwoordelijkheid in de zorg van een meer acute patiënt, 
binnen het spoedteam.  

Tijdens deze periode kan je kennis maken met de ambulante zorgvraag van de patiënt.  

Mogelijkheid tot kennismaken met het aanleggen van gipsverbanden, verzorgen van 
snijwonden, reduceren van luxaties, gebruik van orthesemateriaal.  

Kennismaking met de traumatologie en pre-hospitaal hulpverlening, de werking van de MUG.  

Evaluatie persoonlijk ontwikkelingsplan en bepalen sterktes en werkpunten. 

 Fase 3 

Tijdens deze fase zal je leren om een correcte triage uit te voeren en een briefing te doen 
naar de verpleegkundigen van een zorgcentrum. 



Je leert om de acute pathologie van de minder acute pathologie te onderscheiden. De opvang 
van een complexere patiënt, met aandacht voor al zijn zorgnoden kan je nu reeds zelfstandig 
uitvoeren.  

Kennismaking met de personeelsplanning, teamvergadering en materiaalbeheer. 

 Fase 4 

Als spoedverpleegkundige werk je nauw samen met de spoedarts, de medische 
beeldvorming, het labo, het IZ-team, het operatiekwartier, de raadpleging, de 
opnameplanner, de ambulanciers, de sociale dienst, logistieke assistent. Leren 
communiceren met deze disciplines behoort ook tot je stage-traject. 

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking 

Binnen de geriatrische diensten 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 de geriatrische patiënt.  
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 

De spoedpatiënt kan je ook volgen tijdens zijn zorgtraject buiten de spoed.  

 cardio-raadpleging: fietsproef, echocardio, cardio CT  
 neuro-raadpleging: EEG, CT hersenen, lumbale punctie  
 bijwonen van een ingreep in het operatiekwartier  
 aanwezig zijn bij de spoedpatiënt tijdens een onderzoek van de oogarts, neus-keel-

oorarts, dermatoloog, vaatchirurg  
 een patiënt begeleiden naar intensieve zorgen 

Samen beter worden 

Tijdens je stage op de dienst spoedopname 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. 


