
Stage in AZ Sint-Vincentius Deinze
12 afdelingen

1. H2 – algemene chirurgie

2. SP – sp- locomotorische revalidatie

3. G4 – geriatrie

4. D5 – interne geneeskunde

5. E – pediatrie

6. IZ – intensieve zorg

7. U1 – spoedgevallen

8. OK – operatiekwartier

9. DMB – medische beeldvorming

10. ME – mobiele equipe

11. Z3 – chirurgisch dagziekenhuis

12. Z5 – internistisch / oncologisch dagziekenhuis

Stagebrochures
https://www.azstvdeinze.be/nl/professionals/st
agiairs-en-
studenten/stages/informatiebrochures

4 trajecten

1. Sp-locomotorische revalidatie
2. Orthopedie
3. Oncologie
4. Geriatrie
5. Nieuw: ambulante chirurgie

https://www.azstvdeinze.be/nl/professionals/stagiairs-en-studenten/stages/informatiebrochures


Traject ambulante chirurgie
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Traject 

ambulante 
chirurgie 

Chirurgisch 
dagziekenhuis 

7 weken

Endoscopie
1 week

Vooropname
1 week

Operatiekwartier
1 week

Zorgcoördinator
1 week 

Consultatie 
Flebologie

1 dag

Poli 
Orthopedie/gipskamer

2 dagen 

Poli 
Oftalmologie

1 dag

Poli naar keuze       
1 dag



Chirurgisch
dagziekenhuis Endoscopie

• Autonoom 
handelen onder 
supervisie

• EBN ambulatory
surgery

• Totaalzorg van de 
patiënt

• Kritische 
benadering in 
preoperatieve en 
postoperatieve 
fase

• Educatie
• Klinisch kunnen 

beoordelen tot 
‘home readyness’

ZorgcoördinatorVooropname Operatiekwartier

• Autonoom 
handelen onder 
supervisie

• Basisprincipes 
EBN endoscopie

• 1 dag endoscopie 
van de gastro-
intestinale tractus

• Totaalzorg van de 
patiënt

• Klinisch kunnen 
beoordelen 
‘home readyness’

• Administratieve, 
informatieve en 
verpleegkundige 
voorbereidingen 
van geplande 
opnames

• EBN Safe Surgery
• Bijwonen ruim 

aanbod ambulante 
ingrepen

• Verloop van 
ombedruimte/ 
recovery en 
operatiekwartier

• Plannen opnames
• Telefonisch 

consulteren van 
patiënten 
preoperatief (D-1)

• Telefonisch 
postoperatief 
opvolgen van 
patiënten (D+1)

• Beheer agenda 
pijnkliniek



Consultatie Flebologie Poli naar keuzePoli Orthopedie Poli Oftalmologie

• Inzicht in flebologie
• Praktische ervaring 

vaatheelkunde

• Praktische 
ervaring van 
behandeling met 
cataract, 
glaucoom, iris-en 
netvliesafwijkingen

• Opvolgen van 
zichtstoornissen

• Oogdrukmeting

• Praktische 
ervaring gipskamer

• Inzicht in patiënten 
consulatie ikv. 
traumatologie

• Behandelingen 
opvolgen van 
heup, knie, voet, 
elleboog, 
schouder, 
wervelzuil en hand

• Gynaecologie
• Proctologie
• Stomatologie
• Plastische heelkunde
• Urologie



Kiezen voor het ambulant traject
• Stage in een dynamische innovatieve setting
• Interdisciplinaire samenwerking
• Autonoom werken
• Zelfsturend in complexe taken
• Multiple uitdagingen
• Verantwoordelijkheid onder supervisie
• Klinische expertise laten groeien



Welkom in ons team!



Neem contact op met de 
hoofdverpleegkundige via
alexis.delbaere@azstvdeinze.be

Vragen of interesse?



Heel graag tot 
binnenkort!

“Wat een studentvriendelijke 
afdeling! Ik krijg heel veel 
leerkansen in dit warme 
team. Mijn beste stage ooit!”
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