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Verwachtingen van de student

1.

Vóór aanvang van de stage werd de informatiemap van AZ Damiaan en de introductiebrochure van de
dienst doorgenomen (te vinden op www.studenten.azdamiaan.be). De student respecteert de
reglementen van AZ Damiaan, de dienstorders van het departement patiëntenzorg en helpt aan een
positieve uitstraling van AZ Damiaan.

2.

Vóór aanvang van de stage kan de student contact opnemen met het diensthoofd of de
hoofdverpleegkundige voor het regelen van de stage-uren. De student meldt ziekte meteen aan de dienst.
Ook (on)verwachte wijzigingen in het uurrooster worden stipt gemeld. Een flexibele student wordt extra
gewaardeerd.

3.

De student is vriendelijk en voornaam en legt spontaan en tactvol contact met patiënten en hun familie,
artsen, personeel, medestudenten alsook eventuele andere diensten van Az Damiaan . De student
gebruikt daarbij correct taalgebruik en heeft een verzorgd uiterlijk conform de regels omtrent
ziekenhuishygiëne.

4.

Er wordt van de student verwacht dat hij/zij het eigen leerproces in handen neemt. De student maakt de
stagedoelstellingen duidelijk, vraagt feedback en neemt initiatief om bepaalde technieken in te oefenen
en om relevante onderzoeken of medische interventies te volgen.

5.

De student komt tot een goede samenwerking met het team door het respecteren van afspraken, actieve
deelname aan overlegmomenten, het nauwkeurig schriftelijk en mondeling rapporteren van
observatiegegevens en door het openstaan voor feedback. Daarbij erkent de student zijn/haar plaats
binnen het team. De student werkt onder de verantwoordelijkheid van de toegewezen verpleegkundige of
mentor. Bij rapportage (schriftelijk of digitaal) dient de naam, trigram of paraaf van de student steeds
toegevoegd te worden.

6.

De student neemt verantwoordelijkheid op volgens het reeds verworven competentieniveau. Bij twijfels of
problemen bij het uitvoeren van toegewezen taken wordt – bij voorkeur op voorhand – uitleg gevraagd of
ondersteuning ingeroepen.

7.

Studenten voeren geen taken of zorgen uit die nog niet door de docent, stagebegeleider of mentor
werden aangeleerd in de onderwijsinstelling of op de stageplaats. (Bijna)–fouten worden steeds gemeld.
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8.

Een goede student durft het eigen functioneren in vraag stellen en kan kritisch reflecteren. De student is
medeverantwoordelijk voor het afspreken van de tussentijdse evaluatiemomenten. Ook het invullen van
de stagebelevingsenquête op het einde van de stageperiode wordt gewaardeerd.

9.

De student creëert een gepast klimaat voor patiëntgerichte zorg : een luisterende houding en oog hebben
voor vragen/problemen vanuit de patiënt en diens familie en omgeving. De student toont een juiste
bezorgdheid, zorgt voor psychosociale ondersteuning en beschikt over een sterk empathisch vermogen.

10. Tijdens je stage kun je in contact komen met persoonlijke gegevens van patiënten, medestudenten en
ziekenhuismedewerkers. Conform de wet dien je hiermee uiterst vertrouwelijk om te gaan.
Beroepsgeheim en privacy worden nooit geschonden.
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