Infobundel
studenten verpleegkunde
Poli-interne
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Beste student(e)
Binnenkort verwelkomen wij jullie als stagiair op poli interne.
Onze afdeling verschilt van de gewone verpleegafdelingen door het poliklinische aspect. Dit
betekent o.a. dat het aanbod verpleegtechnische handelingen beperkt is en deze stage meer
beschouwd wordt als kijkstage.
Ten einde jullie volledige engagement en voorbereiding te bekomen, bieden wij jullie op
voorhand reeds deze infobundel aan.

Tot binnenkort!
Team poli interne
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Introductie
De eerste stagedag:
Jullie worden verwacht om 08.00h stipt op de afdeling poli inwendige ziekten (1e verdieping,
route 30).
Stagementoren:
Bij afwezigheid van Stefanie en Kristina, worden jullie onthaald door een van de collega’s.
Stefanie is verantwoordelijk voor de begeleiding op gastro-enterologie, Kristina voor cardio –
en pneumologie.
Afhankelijk van het consultatieprogramma van de arts krijgen jullie een korte rondleiding op
dienst.
In de loop van de dag worden de doelstellingen en verwachtingen van de student
naar de dienst overlopen en besproken.
Onze verwachtingen vind je terug in deze bundel.
Stagebegeleiding:





stagebegeleiding.poli.interne@sintandriestielt.be
kristina.van.geluwe@sintandriestielt.be
stefanie.vindevogel@sintandriestielt.be
marianna.devaere@sintandriestielt.be

Intredebegeleiding
Elke student(e) wordt 1*/trimester op het introductiemoment van de intredebegeleiding
verwacht.
Dit vindt plaats elke maandag (uitgezonderd schoolvakanties) om 13.15h.
Indien mogelijk vragen wij jullie om dit te voltooien voor de aanvang van je stage.
Na de introductie wordt een attest verkregen, dat de student in de stagemap dient te
bewaren (kan opgevraagd worden ter controle).
Verantwoordelijke:

Mevr. Marijke Van Acker
Mevr. Martine De Muynck

 Of via mail: intredebegeleiding@sintandriestielt.be

051/425 52 11
051/425 52 10
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Uurrooster
Op onze dienst gelden geen shiften noch weekends.
Voor studenten hanteren wij volgende uren:
Maandag – vrijdag:

Hoofdverpleegkundige:

08.00h – 12.30h
13.30h – 16.07h
Mevr. Marianna Devaere

Feedback
Afhankelijk van de specifieke onderzoeken worden jullie per dag aan meerdere
verpleegkundigen gekoppeld.
De feedback wordt dezelfde dag nog voorgelegd aan de verpleegkundige en vice versa, ten
einde misverstanden te vermijden.
Feedback noteren is een verantwoordelijkheid van de student.
Elke feedback zowel positief als negatief wordt door beide partijen ondertekend.
Tussentijdse evaluatie
Gezien de korte duur van de stage én indien zich geen probleem met de student stelt, wordt
geen tussentijdse evaluatie meegegeven.
Eindevaluatie
Samen met de stagementor en docent wordt in de laatste week een overlegmoment
ingepland.
Indien de stagementoren niet aanwezig zijn, springt de hoofdverpleegkundige in.
Engagement
Door het beperkte aanbod verpleegkundig technische handelingen, verwachten wij extra
engagement en initiatief gedurende de stageperiode.

Bron: Dienst poli-interne Sint-Andriesziekenhuis, 17 april 2019

