
Op stage in  
AZ Maria Middelares 

Algemene informatie 



Beste  student, stagiair 

 

Een nieuwe stage, een nieuw ziekenhuis, …  

 

Om deze onderdompeling in een nieuwe omgeving met andere mensen en 
andere gewoonten zo aangenaam mogelijk te maken, organiseert het 
ziekenhuis voor elke student een onthaalmoment.  

Dit onthaalmoment is bedoeld als voorbereiding op je stage en gaat steeds 
door in ons ziekenhuis op donderdagavond van 19-21u. (muz van 
feestdagen). 

 

We hebben getracht alle nuttige informatie m.b.t je stage te bundelen in de 
volgende presentatie. Op de website van het ziekenhuis kan je alle info voor 
jouw stageplaats terugvinden. 

 

We hopen alvast dat het een leuke maar vooral een leerrijke stage mag zijn! 
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Algemeen 

AZ Maria Middelares 

Buitenring Sint-Denijs 30 

9000 Gent 

 09 246 46 46 

 

 

 

 

 

Specifiek  voor studenten 

Mevr. Lynn Schuermans  
 09 246 18 01 

 studenten@azmmsj.be 

14/11/2017 K. Vandenbossche 

Contactgegevens 



Onthaal 



Verplicht  

 

Doelgroep 

• Alle studenten die stage lopen in het ziekenhuis 

 

Wanneer? 

• Donderdagavond van 19u-21u (muz. van feestdagen)  

• Zie website www.azmmsj.be 

 

Waar?  

• Aanmelden in het Atrium AZ Maria Middelares, infobalie 

 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via de website www.azmmsj.be 
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Onthaal studenten (verplicht) 



Voorwaarden om de stage aan te vangen 
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Voorwaarden om de stage aan te vangen: 

• Medisch attest 

• Ingevulde en ondertekende risicoanalyse 

• Gepersonaliseerde badge met toegangscontrole 

• Stagedoelen (enkel voor studenten in zorg) 

• Kleedkastje (indien van toepassing) 

• Werkkledij (indien van toepassing) 

 

=> Tijdens het onthaalmoment op donderdagavond 
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Het ziekenhuis 



Het ziekenhuis AZ Maria Middelares 

• Opdrachtsverklaring  

 

 

• “GezondheidsZorg met 
een Ziel 

 

 

• Website www.azmmsj.be 
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GezondheidsZorg met een Ziel 

• Opdrachtverklaring  
• Sleutelwoorden: 
 Ethisch 
 Hoogtechnologisch 
 Kwaliteitszeker 
 Persoonlijke inzet 
 Patiëntgericht 
 De gehele mens 
 Kwaliteit meetbaar verbeteren 
 Samenspraak en overleg 
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GezondheidsZorg met een Ziel 

• Belangrijke waarden als 
medewerker 

 

• Staan vermeld op de badge 
die je als student ontvangt 

 

• Verwachtingen t.a.v de 
student  

 

• Handelen hierop 
afstemmen 
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Bedrijfsbeeld: de handen 
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Organogram AZ Maria Middelares 
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AZ Maria Middelares in cijfers 

  Aantal  (2016) 

Opnames 27.325 

Ligdagen 150.950 

Ligduur 5,5 

Spoedgevallen 24,351 

Dagziekenhuis 29.385 

Bevallingen 1.723 

# erkende 
bedden 

543 

# dagziekenhuis 
bedden 

99 
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AZ Maria Middelares in cijfers 

# Erkende bedden (2016) 

A-bedden 30 

C-bedden 218 

D-bedden 131 

E-bedden 20 

G-bedden 84 

M-bedden 30 

SP-bedden 30 
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Het gebouw 



Drie grote blokken 

• 3 grote blokken 
 Blok Noord 

 Blok Oost  

 Blok West 

 

• Verschillende bouwlagen 

 Niveau -1: logistieke laag met ondersteunende diensten 
zoals apotheek, CSA, schoonmaak, keuken, distributie 

 Niveau 0/ gelijkvloers: onthaal, restaurant, poli, … 

 Andere bouwlagen: afdelingen, poli’s en administratief 
ondersteunende diensten 
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Atrium: het kloppend hart 

 

 

 

 

 

• Onthaal 

• Inschrijving 

• Informatiebalie 

• Wachtruimte 

• Stille ruimte 

• Services (3) 

• Restaurant  

• Bankcontact 
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De wegwijzer: blokken met niveaus 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• 3 blokken 
•  bouwlagen of niveaus 
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De wegwijzer:  zones/niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
• Blok Noord: 

• Zone 1 
• Zone 2 
• Zone 3 

Zone 1 – Zone 2 – Zone 3  
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De wegwijzer: benaming  
 
 

D  5  0  3  
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Veiligheid & preventie  



Aspecten van veiligheid 

• Algemene veiligheid: 
– Gebouwen 

– Materialen 

– Goederen  

– Terreinen 

– Werknemers 

– Bezoekers  

– Studenten  

– … 

 

• Patiëntveiligheid en patiëntveilige zorg 
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Noodnummer : 1313 

 

• Geldt voor alle noodsituaties  

 Brand 

 Agressie 

 Patiënt, bezoeker in nood 

 ……….. 

 

• Staat ook op de achterzijde van de badge 
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Evacuatieplannen: bekijken 

• Evacuatieplannen 
en aanwijzingen 
nooduitgangen 

• Trappenhal en 
diensten 
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Brandpreventie 
 

• Brand Melden 
 Noodnummer: 1313 

 Drukknop 

• Blussen met snelblusmiddelen 
 

• Zoek of bevraag deze locaties op tijdens je eerste stagedag 
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Toegangscontrole  
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• Het ziekenhuis heeft veel lokalen & burelen die gecontroleerd 
opengaan via een badgesysteem. 

• Studenten ontvangen bij aanvang van de stage een badge 
waarvan de toegangsrechten zijn bepaald vooraf. 

• De badge wordt afgeleverd op naam van de student. 

• Studenten verpleegkunde en vroedkunde mogen de badge bij 
zich voor de duur van de opleiding. 

• De badge wordt geactiveerd tijdens de stageperiode. Nadien 
wordt deze opnieuw gedeactiveerd. 

• Het badgegebruik wordt gelogd en gecontroleerd 



Identificatie 

Badge studenten: 2 functies 

Toegang kleedkamer 
en diensten 
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Badge 

• Steeds op naam 

• Steeds dragen op zichtbare plaats 

• Enkel geactiveerd tijdens de effectieve 
stageperiode 

• 1 x dag opladen (24u) 

• Toegang  
 Het gebouw 

 De kleedkamer 

 Diensten en afdelingen (beperking) 

 Geen koppeling aan parking/prikken 
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Vergeten of verlies van badge 

 

• Vergeten: vervangbadge af te halen aan de Onthaalbalie atrium (Indien 
buiten openingsuren Onthaal Spoed) 

 

• Verlies badge: Contactpersoon Mevr. Lynn Schuermans – Cel Welzijn en 
Ontwikkeling 
– Locatie: Blok West, Niveau 3, lokaal 01.03 

– Enkel op weekdagen, tussen 8u – 16u30 

– Telefoon: 1801of 1830 

 

• Verlies badge: 10€ 
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• De gebouwen en terreinen van het ziekenhuis 
staan onder camerabewaking 

 

• Sommige afdelingen hebben ook 
camerabewaking 

 

• cfr. wettelijke afspraken  

Bewaking 
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Aandacht voor “Veilig werken” 
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Veiligheidskaarten (VIK) 

• In het ziekenhuis worden nu en 
dan gevaarlijke producten 
gebruikt 

• De veiligheidskaarten geven aan 
wat de gevaren zijn van elke 
product. Verder geven zij aan 
welke beschermingsmiddelen er 
dienen gebruikt te worden en 
acties er kunnen ondernomen 
worden bij ongevallen 

• Elke dienst/afdeling heeft 
specifieke werkpostfiches waarin 
de risico’s beschreven staan 

• De VIK’s zijn terug te vinden op 
coMMpas 
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Afvalbeleid 

• Elk ziekenhuis heeft een afvalbeheersysteem 
 
• Er wordt een onderscheid gemaakt tussen risico-houdend en  niet-

risicohoudend (medisch) afval 
 

• Er bestaan verschillende procedures of richtlijnen rond afvalverwerking  
  zie afdeling /dienst 

 

• Essentie:  
 Afval beperken 
 Afval juist sorteren 
 Ergonomisch hanteerbaar 
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Prikongevallen en linnen 

• Prikongevallen:  
 Elk prik ongeval dient aangegeven te worden  

 Er bestaat hier voor een procedure volgen 

 Het is belangrijk om naalden correct te hanteren /te verwerken 
(naaldcontainers) ! 

 

• Huurlinnen 
 Het is belang om correct het huurlinnen te sorteren 

 onderscheid: eigen wasserij en huurlinnen! 

 Opletten voor vreemde voorwerpen in de was 
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Kwaliteit en patiëntveiligheid 

• Patiëntveiligheidsdoelen 
 Patientenidentificatie (3 

identifyers) 
 Naam 
 Voornaam 
 Geboortedatum 

 Valpreventie 
 Handhygiëne (zie hoger) 
 Effectieve communicatie 
 Medicatie 
 Safe Surgery checklist 

• Incidentenmeldingen 
• Metingen  
• Kwaliteitsvenster  
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Persoonlijke hygiëne en hygiëne werkkledij 
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Kledij en kleedkamer 

K. Vandenbossche 

• Eigen stagekledij 
– Moet hygiënisch  
– Herkenbaar als student 
 

• Duidelijke identificatie “naam + 
voornaam” 

 
• Gesloten en veilig schoeisel 
 
• Kleedkamer 

 Toegang met badge 
 Aparte zone voor studenten 
 Toegewezen nummer met identificatie 

student 
 Student vult zijn naam en stageperiode in op 

het kaartje thv zijn toegewezen kleedkastje 

 Hangslot (zelf mee te brengen) 
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Handhygiëne: aandachtspunten + controle 

• Ringen 

• Uurwerken 

• Armbandjes 

• Gelakte nagels  

• Kunstnagels 

• Lange nagels 

• Vuile nagels 

• Lange mouwen  
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Handhygiëne: aandachtspunten + controle 

• Geldt voor alle studenten in zorg 

 

• Geldt voor alle studenten die 

dienstkledij dragen. Dus ook voor 

studenten in de niet-directe zorg: 

schoonmaak, distributie, 

apotheek, … 

 

• Veiligheid!  
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Preventie van kruisinfecties: richtlijnen! 

• Handen wassen 
– niet systematisch 
– Bij het begin en einde van dagtaak 
– Indien zichtbaar bevuild 
– Na elk toiletgebruik 
 

• Ontsmetten van de handen 
– Voor en na elke patiëntencontact 
– Na het verwijderen van de handschoenen 
– Na contact met directe patiëntenomgeving en/of 

patiëntengebonden materiaal 
– Na accidentele blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen 
 

• Handschoenen dragen: correcte richtlijnen volgen! 
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Lichaamsversiering 

• Beperkt omwille van  
– Hygiëne 
– Veiligheid (patiënt en jezelf) 
– Storend voor de patiënt 

 

• Opvallende piercings: 
verwijderen of afdekken 
 

• Parfum: discreet 
 

• Lange haren bijeengebonden 
 

• Alternatief hoofddeksel bij 
geloofsovertuigingen 
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Afspraken  



Attitude 

• Verwachtingen t.o.v. studenten  
 In orde zijn met de administratieve documenten 

 Interesse tonen 

 Initiatief nemen  

 Zelfstandigheid opbouwen   

 Stiptheid 

 Verantwoordelijkheid 

 Goede omgang met patiënten en verpleegkundig team 

 Respect 

 Rapportage 
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Samen op stage met  

• Andere groepen studenten 

• Rol van de mentor op de afdeling/dienst 

 Geeft informatie en fungeert als aanspreekpunt 
voor de stagiair 

 Begeleidt de stagiair 

 Geeft feedback na begeleiding 

 Er is geen één op één koppeling  
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Stage-uren voor een student 

 

 
 

• Studenten verpleegkunde/vroedkunde 
 V-dienst: 6u30-15u 

 L-dienst: 13u30-22u 

 N-dienst: 21u45-6u45 

 Afwijkende shiften mogelijk ifv toegewezen 
verpleegafdeling 

• Andere studenten: af te spreken met 
leidinggevende 

• Steeds 8u/dag of 4u/dag 

• Gepresteerde uren: laten aftekenen 

• Onthaalmoment = stage-uren  

• Afwijkingen zijn enkel mogelijk in overleg met de 
stagebegeleiding en leidinggevende 
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Parkeer- en fietsbeleid 

Het ziekenhuis is gemakkelijk bereikbaar met de fiets, de wagen of het openbaar 
vervoer 
 
Parkeermogelijkheden 
• Wagen: 

– Op parking: steeds betalend (max 6€ per dag) 
– Vraag om de wagen buiten het domein te parkeren (betalend parkeren 

sinds 1/09/2016, 3€/dag) 
– Parking Maalte: voorlopig gratis; P&R parking van De Lijn 
 

• Fiets en bromfietsen 
– Fietsenstalling niveau -1 
– Niet bewaakt 
– Steeds op slot doen! 

 
• Openbaar vervoer: De Lijn  

– Tram 1 
– Busverbindingen  



Maaltijden en eten  

• Niet op de afdeling (tenzij tijdens 
de nacht) 

 
• Restaurant 

– 3 euro/maaltijd 
• Koude of warme maaltijd 
• Middagmaal of avondmaal 
• Steeds inclusief soep, dessert, 

spuit of plat water 
– Keuze 

• Zie coMMpassite 
• Ook broodjes mogelijk 
• Ook snacks mogelijk 

– Zelfbediening 
– Zelf afruimen 
– Beperkte openingstijden 
– Gratis: koffie, soep en water 

aan de waterfontein  
 

• Geen scheiding bezoek / personeel  
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Huisreglement – afspraken  

• GSM gebruik kan enkel de pauzes; snelste en beste 
bereikbaarheid: telefoonnummer van de verpleegeenheid 
waar je stage loopt 

• PC gebruik: enkel voor professionele - en studie doeleinden  

• Roken is enkel toegestaan op de daartoe bestemde plaatsen 
(niveau -1); er geldt een algemeen rookverbod in het 
ziekenhuis 

• Kopiëren van data en patiëntengegevens is niet toegestaan 
(zie policy ziekenhuis) 

• Bij ziekte: steeds de afdeling contacteren en informeren  

• Privacy patiënten en zorgverleners: steeds respecteren 

 
14/11/2017 K. Vandenbossche 



Beroepsgeheim  

• Studenten verpleegkunde, 
paramedici, … zijn net zoals 
de zorgverleners gebonden 
aan hun beroepsgeheim 

 

• Wees voorzichtig met 
gesprekken binnen de 
gehoorafstand van derden 
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Studententevredenheid 

• Enquête 
– Moet ingevuld worden (voorwaarde       

tot evaluatie stage)  
– Digitaal 
– Voor alle studenten 

 
 

• Terugkommomenten voor 
studenten 

 Wanneer?  

– Om de 3 weken 
– Op dinsdag 
 
 

 Formeel (versus informeel) moment 
– Reflecteren over de stage - Mogelijkheid tot 

bijsturing  
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coMMpas 
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Website 



Het verpleegkundig departement 

Verpleegkundig-paramedisch 
departement 



Verpleegkundig-paramedisch departement 
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Organisatie van zorg 

• Verpleegeenheden: 

 Verpleegkundig team 

 Paramedici en andere 

 Broodbuffetwagen: maaltijdbedelingen (BBW) 

 

• Zorgondersteunende diensten 

 Centraal patiëntenvervoer (CPV) 

 Mobiele equipe (> gericht op zorg) 
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Soorten verpleegeenheden 

• Verblijfsafdelingen: zie verder 
 

• Dagziekenhuis 
 Cardiologisch dagziekenhuis 
 Gepland chirurgisch dagziekenhuis 
 Geriatrisch dagziekenhuis 
 Oncologisch en therapeutisch dagziekenhuis 

 

• Technologische diensten:  
 Intensieve zorgen 
 Operatiekwartier 
 Kunstnierafdeling  
 Radiologie en dienst nucleaire geneeskunde 
 Spoedopname 

 
• Paramedische diensten en kinesitherapie 

 
• Consulenten en klinisch specialisten  

 
• Poli-activiteiten > verbonden aan artsen/ associaties (geen deel van het VPDepartement) 
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Verblijfsafdeling  
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Verpleegkundige zorg 

• Benaming met A/D/C…  

• “Meeste verblijfsafdelingen”: Benaming start D 
 Muz. Kinderafdeling en  Kraamafdeling (benaming start met A) 

 Muz. Psychiatrie (benaming start met A) 

 Muz. Kortverblijf (benaming start met A) 

 Muz. IZ (benaming start met E) 

• Meeste verblijfsafdelingen: 30 bedden 

• Afdeling: opgedeeld in verpleegzones: 3!  
– Gekoppeld aan telefonie 

• Scheiding van ambulante zorg (weghouden van de afdeling) 

• Zorg en zorgondersteuning 
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Verpleegkundige zorg 

• Gesloten afdelingen (badge) 
 D601/D602/D603 

• Afdelingen met melding “wegloopgedrag” 
 D502 

 D302 

 D601 

 D602 

 D603 

 A301 

• Deuren: automatisch/semi-automatisch en andere 

• Automatisatie in zorg (zie hoger) 
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Patiëntendossier 

 

 

 

 

 

 

 

• Volle ontwikkeling 
– ≠ per afdeling 

– ≠ per discipline 

• Deels geïnformatiseerd 

• Heel belangrijk! 
– KB  (wettelijk karakter) 

– Financiering  

– Aansprakelijkheid 

– Continuïteit van zorg 

• Leesbevoegdheid: te bekijken 

• Steeds onder supervisie van 
medewerker ZH 

• Opletten met data! Privacy! 
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Patiëntendossier 

 

 

 

 

 

• 4 stappen /fasen 
– Assessment 

– Zorgplanning 

– Zorgregistratie en –observatie 

– Re-assessment 

• Opvolging via indicatoren 

• Multidisciplinair 

• Integratie van  
– Medisch dossier (Synops) 

– Verpleegkundig dossier 

– Paramedisch dossier 

– En andere zorgverleners 
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Patiëntendossier 

 

 

 

 

 

• Het verpleegplan is uitgewerkt volgens 
het SVH-model met de rubrieken voor 
probleemsituatie, zorgplanning dag, 
evaluatie dag, zorgplanning nacht en 
evaluatie nacht 

 

• Het behoort tot jouw opdracht om na 
het uitvoeren van de verpleegkundige 
zorg het verpleegplan aan te vullen. Dit 
kan door de uitgevoerde zorg te 
paraferen en door het noteren van 
observatiegegevens alsook aanvullende 
zorg. Vermeld ook alle niet-uitgevoerde 
zorgen en de reden hiervoor 
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Verpleegkundige zorg: overdracht 

• Beperkt aantal 
overdrachten per dag 

– V naar L 

– L naar N  

– N naar V 

• Gestructureerde 
methodiek SBAR 

• Beperkt in tijd 
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Verpleegplan (papier) 
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Elektronisch parameterblad 
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Elektronisch overlegblad 



Interne vormingen  

• Studenten kunnen gratis 
interne vormingen 
bijwonen. 

 

• Je vindt het aanbod op onze 
website. Bij de rubriek 
“studenten”.  

 

• Let wel: je dient steeds 
vooraf online in te schrijven 
via vorming@azmmsj.be. 
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