


Stage in AZ Sint-Vincentius Deinze
10 afdelingen

1. H2 – algemene chirurgie
2. SP – revalidatie
3. G4 – geriatrie
4. D5 – interne geneeskunde
5. E – pediatrie
6. IZ – intensieve zorgen
7. U1 – spoedgevallen
8. OK – operatiekwartier
9. DMB – medische beeldvorming
10. ME – mobiele equipe

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

4 trajecten

1. SP (revalidatie)
2. Orthopedie
3. Oncologie
4. Geriatrie

Presenter-notities
Presentatienotities
Het AZ stv-Deinze is een streek ziekenhuis die zich kenmerkt door een familiaal karakter.Samenwerking en patiëntvriendelijkheid dragen we hoog in het vaandel.Dienst H2 is de chirurgische afdeling binnen het ziekenhuis.

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


Team dienst H2

Presenter-notities
Presentatienotities
Het team van dienst H2 is een dynamisch team. Samen gaan we voor kwalitatieve en veilige zorg in een aangename sfeer.



Hoofdverpleegkundige dienst H2

Celine Bert

Presenter-notities
Presentatienotities
Sinds 2 jaar ben ik hoofdverpleegkundige op de dienst. Daarvoor was ik al 18 jaar werkzaam in het ziekenhuis. Het voordeel daarvan is dat ik een goede kennis heb over de werking van het ziekenhuis en een goede voeling heb met de patiëntenzorg.Studenten de kans geven om zich verder te ontwikkelen zie ik als investeren in de toekomst.



Ruth Deblaere Inge Bastien Severine De Volder

Stagementoren

Presenter-notities
Presentatienotities
Ruth, Sabine, Inge en ikzelf nemen de coördinatie van de studenten op de dienst op ons. Op de eerste dag is het wij die instaan voor de introductie en de planning. Tijdens de stage wordt je verbonden aan een verpleegkundige waar je zoveel als mogelijk mee samenwerkt.



Patiënten en pathologieën
• Grote turn-over
• Orthopedie, algemene heelkunde, 

plastische chirurgie, neurochirurgie, 
urologie, gynaecologie, NKO

• Multidisciplinaire samenwerking



2
Traject 

orthopedie

Operatiekwartier 
1 week

H2 
6 weken

Zaalronde
2 dagen 

zaalronde

Sociale dienst
2 dagen

SP dienst 
1week

Poli/gipskamer
2 dagen

Fysio 
1 dag

Vooropname-
balie 

2 dagen

Radiologie 
2 dagen

Presenter-notities
Presentatienotities
Binnen het ziekenhuis zijn verschillende trajecten uitgewerkt. Het orthopedisch traject vertrekt vanop de dienst algemene chirurgie maar doorloopt het ganse traject die een orthopedische patiënt volgt.De stage wordt ingedeeld in verschillende tijdsblokken. Zo wordt er stage gelopen op de consultatie, de vooropname, de dienst, het OK, de sociale dienst, de fysio, de SP afdeling, de thuiszorg en de gipskamer. Er wordt extra aandacht gegeven aan de organisatie van de zorg.



Operatiekwartier Poli/gipskamer

• Bijwonen 
orthopedische 
ingrepen

• Opvolgen 
orthopedische 
patiënten op de 
recovery

• Zicht krijgen op 
het proces.

• Bijwonen 
consultaties 
orthopedisten

• Zicht krijgen hoe 
het opname-
proces in gang 
wordt gezet

• Zicht krijgen op 
de informatie-
verstrekking
voor de ingreep

• Opvolgconsul-
tatie: eind-
resultaat

• Inzicht in de 
planning/moge-
lijkheden naar de 
verdere 
zorgverlening/
ondersteuning 
na de opname

• Ontslag-
management

• Multidisciplinair 
overleg

• Intakegesprek 
bijwonen

• Gesprekken
patiënt/mantel-
zorgers

• Multidisciplinair
e samen-
werking: 
verpleging, 
ergo,kine

• Wekelijks MDO
• Ontslagmanage

ment 
• Contact WZC, 

externe zorg-
verleners, 
familie

Sociale dienst Dienst 2 Vooropname

• Zicht krijgen op 
het 
opnameproces

• Zicht krijgen in 
de rol van de 
vooropname bij 
de opname-
planning en 
voorbereiding

Presenter-notities
Presentatienotities
Elk tijdsblok heeft zijn specifieke kenmerken, waar er verschillende leerdoelen kunnen ingevuld worden. Wanneer alles doorlopen is, is er inzicht in het volledige proces van de orthopedische patiënt van de eerste consultatie tot de opvolgconsultatie na 6 weken.



Zaalronde Fysio Radiologie Sp-dienst

• Zaalronde met 
HAIO: klinisch 
redeneren 
stimuleren

• Inzicht in de taak 
van de kinesist en 
ergotheapeut
postoperatief

• Zicht op 
onderzoeken om de 
diagnose te stellen

• Positionering, 
geruststellen, uitleg 
geven, nazorg,…

• Anatomie

• Nazorg op de 
revalidatie

• Verder zetten zorg 
binnen de instelling



Leerkansen student
• Overnemen van een zone (organisatie van de zorg)
• Ingrepen
• Informatieverstrekking aan de patiënt
• Multidisciplinaire samenwerking
• De dagelijkse organisatie van de afdeling mee helpen sturen
• Ondersteunen van de hoofdverpleegkundige
• Bijwonen van dienst overschrijdend overleg samen met 

hoofdverpleegkundige

Presenter-notities
Presentatienotities
Specifieke leerkansen die we bij ons willen aanbieden aan 4de jaarsstudenten is inzetten op organisatie. Zo is het de bedoeling dat je na een aantal weken een zone kunt overnemen onder begeleiding. Je kan de multidisciplinaire zorg organiseren bij alle toegewezen patiënten. Opgedane kennis tijdens de stage kan hier gebruikt worden om gerichte informatie te geven aan de patiënt. Je kan actief meedenken tijdens het wekelijks MDO.Tijden de stage krijg je de kans om ondersteuning te geven aan  de hoofdverpleegkundige of bureaudienst om de dagelijkse organisatie van de dienst in goede banen te leiden en meevolgen van een dienst overschrijdend overleg. 





Voordelen voor studenten
• AZ Sint-Vincentius Deinze werkt nauw samen met AZ Maria Middelares
• Familiale sfeer
• Gratis parking op loopafstand van het ziekenhuis
• Verminderd tarief voor middagmaal 
• Logies mogelijk: studentenhuis met alle comfort
• Intakegesprek: traject bespreken

• Op maat van de student
• Specifieke leerresultaten kunnen behaald worden



Tot binnenkort!
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