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Richtlijnen studenten  
 

- Tijdens de stage draag je het verpleeguniform van je school. 
 

- Stage-uren: 
o De eerste stagedag start je als student met de vroegdienst. 
o Indien er 2 studenten op dezelfde dag hun stage aanvangen, doet een student 

de vroegdienst en de andere student laatdienst.  
o De stage-uren staan onderaan de lijst “uurrooster spoed” en worden 

meegedeeld door de stagementor. 
o Indien je een wijziging wilt bekomen in het uurrooster kan dit steeds 

besproken worden. 
o Stage-uren kunnen wijzigen tijdens de stage. Dit wordt wel steeds gesproken. 
o Er worden diensturen gewerkt (overdag 7,6 uren of 7u36 min – s ’nachts 10 

uren): 
 V = Vroegdienst: 6u30 tot 14u45 (39’ min pauze). 
 A = Avonddienst: 13u24 tot 21u30 (30’ min pauze). 
 T = Tussenuren: 9u45 tot 18u (39’ min pauze). 
 Nacht: 21u tot 7u. 

o Indien je verhinderd bent om tijdig op de werkvloer aanwezig te zijn gelieve 
de dienst te verwittigen (051/425067) 

 
- Vakje voor studenten: 

o Er is een lade voorzien voor studenten in het bureau. Hierin kunnen 
documenten (bv. doelstellingen) gelegd worden. 

o In deze lade ligt de sleutel van je kleedkastje klaar. 
o De richtlijnen en de checklijst tref je eveneens hier aan bij de aanvang van de 

stage. Gelieve op de checklijst je gegevens ( zeker gsm-nummer) in te vullen 
en deze te laten liggen in uw vakje. Opmerkingen kunnen hier ook op 
genoteerd worden. 
 

- Telefoon: 
o Als student krijg je dect “nacht 2”. 
o Uitleg over de dect wordt gegeven door de verpleegkundige. 
o Je krijgt een kaartje met telefoonnummers (ligt in uw vakje). 
o Het kaartje moet terug in je vakje gelegd worden op het einde van de stage. 

 
 
 

- Rondleiding op spoed: 
o We werken als verpleegkundige met verschillende functies: 

 Triage-verpleegkundige (vpl 1) 
 Mug-verpleegkundige (vpl 2) 
 Interne mug-verpleegkundige (vpl 3) 
 112-verpleegkundige (vpl 4) 

o De verschillende ingangen op spoed worden aangeduid + alarmsignalen op de 
dect worden uitgelegd. 
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o Opnamelokalen – isolatiecel – wachtzalen (volledige spoedopname). 
o Administratie-documenten. 
o Het verloop van een 112/MUG-oproep wordt uitgelegd. 
o Computerprogramma’s (Resultatenviewer, Oazis….). Bij een stageperiode die  

langer dan 2 weken duurt. 
 

- Feedback: 
o Er liggen feedback-formulieren klaar in je vakje. Daar kan je de nodige 

feedback opschrijven. Gelieve deze te laten liggen in je vakje zodat wij dat 
kunnen inkijken. 

o Wij houden onze feedback digitaal bij. Deze wordt regelmatig met je 
overlopen en besproken. 

o De voorraad feedback-formulieren liggen in de kast voor de studenten. 
 

- Mug :  
o Uitleg gebeurt door de mug-verpleegkundige. 
o Interventies (intern of extern) mogen door studenten bijgewoond worden. 
o Bevraag steeds of je mee mag met de mug en probeer dit zelf te leren 

inschatten 
o Je mag ook beslissen om niet mee te gaan. 
o De triage-verpleegkundige beslist of je al of niet mee mag. 
o Bij een oproep zit je steeds rechts achteraan. (veiligheid bij het uitstappen!). 

  
- 112-dienst: 

o Uitleg gebeurt door ambulancier (Peter, Jan-Klaas of Shana). 
o Je mag mee op 112-uitruk van zodra je de uitleg gekregen hebt. 
o Je mag enkel mee met de ambulance als er een verpleegkundige mee is met 

de 112. 
o In het weekend / feestdagen (dag en nacht) en in de weekdagen tussen 18 u 

en 7 u mogen geen 112-oproepen bijgewoond worden omdat er geen 
verpleegkundige in dienstverband mee is met 112. 

o Vraag steeds of je mee mag. 
o De triage-verpleegkundige beslist of je al of niet mee mag. 
o Je zit achteraan in de ambulance. 

 
- Algemene richtlijnen bij mug of 112-oproep: 

o Steeds gordel aandoen! 
o Je doet steeds een veiligheidsjas aan. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw 

interventiekledij, ter beschikking gesteld door de dienst, evenals het terug 
opbergen ervan. 

o De sleutel van de locker met veiligheidskledij wordt je getoond, en is jouw 
verantwoordelijkheid. Je dient deze m.a.w. terug op de juiste plaats te 
hangen in de verpleegpost. 

o Bevraag steeds welk materiaal je het best meeneemt. 
o TIP: Als je het bij de interventie moeilijk krijgt is het beter dat je in de mug of 

112-wagen gaat zitten. Wij hebben daar alle begrip voor. 
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o Zaken i.v.m de interventie mag je steeds bespreken met de verpleegkundige. 
Let wel, niet in het bijzijn van patiënten en familie. 

o Interventies bijwonen mag enkel tijdens de diensturen. 
o Indien er 2 studenten zijn mag de student mee die met haar of zijn diensturen 

is begonnen zodat er geen overuren gepresteerd dienen te worden. 
 

- Varia 
o Gezien je op een dienst stage loopt met een heel brede waaier aan medische 

problemen, en om de behandeling te begrijpen, is het zeer belangrijk om een 
opfrissing te doen van anatomie en fysiologie alvorens je op stage komt. Dit 
zal je ook bevraagd worden. 

o Beleefdheid en correcte communicatie zijn belangrijke attitudes om in een 
team te leren samenwerken. En samenwerken doe je met 
iedereen: artsen, verpleegkundigen, onderhoudspersoneel,… 

o Om een goede indruk te maken is het dus belangrijk jezelf aan elke 
spoedmedewerker voor te stellen. 

 
o Verwittig ook steeds de triage-verpleegkundige van de afdeling bij 

begin en einde van je stagedag. 
o Gsm – gebruik tijdens de stage-uren is niet toegelaten. 
o Computerwerk voor privédoeleinden is tijdens uw stage-uren niet toegelaten. 

Opzoekingen in het kader van jouw volgpatiënt kan toegelaten worden mits 
duidelijke afspraak. 

o Je wordt de eerste stagedag (indien die op een maandag valt) om 13u15 aan 
het onthaal verwacht voor een rondleiding in het ziekenhuis door een 
intredebegeleider. 
Deze rondleiding gaat door iedere maandag en moet eenmaal per semester 
gevolgd worden. 

o Indien je vragen, opmerkingen of bedenkingen hebt mag je er steeds over 
spreken met de stage-mentoren of de hoofdverpleegkundige. Je bent steeds 
welkom bij: 

 
Hoofdverpleegkundige: 
Johan Lambrecht (johan.lambrecht@sintandriestielt.be) 
 
Stagementoren: 
Veerle Maertens (veerle.maertens@sintandriestielt.be) 
Koen De Smyter (koen.de.smyter@sintandriestielt.be) 
Elien Cloet (elien.cloet@sintandriestielt.be) 
 
051 42 50 67 
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