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1. Voorwoord
Deze brochure is gericht aan studenten verpleegkunde & vroedkunde die een deel van hun stage
doorbrengen in AZ Sint-Vincentius Deinze. De informatie heeft als doel om de stagiairs een
beeld te schetsen van het hele ziekenhuis en algemene praktische informatie aangaande de
stage.
Bij deze gelegenheid willen wij de directies van de scholen voor verpleegkunde en vroedkunde, en
ook de studenten bedanken voor het vertrouwen dat zij stellen in ons ziekenhuis als stageoord
en hopen wij op een vlotte samenwerking. Wij wensen de studenten veel succes in hun verdere
studies en hopen dat ook wij een steentje bijdragen in de ontplooiing van hun capaciteiten.

2. AZ Sint-Vincentius Deinze
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2.1.

Architectonisch
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2.2.

Doelstellingen

Het AZ Sint-Vincentius Deinze is een streekziekenhuis waarin patiënten hun vertrouwen
stellen en in een familiale sfeer worden opgevangen. Wij geloven in de kracht van de
kleinschaligheid.
•

Het behoud van de christelijke dimensie

We streven ernaar de evangelische waarden te verweven in ons werk en in de dagelijkse
contacten met patiënten. Vanuit deze inspiratie willen we de patiënt benaderen in zijn totaliteit,
met respect voor elke persoon en zijn privacy.
•

Kwaliteitszorg, binnen kwantitatieve beperkingen

Onze kleinschaligheid zien we als een ideale omgeving om kwaliteit na te streven en onze
patiënten met de beste zorgen te omringen. We proberen steeds onze organisatie te
optimaliseren en de zorginhoud te verbeteren. Vanuit een voortdurende bevraging van onze
patiënt sturen we het beleid bij waar nodig.
In ons streven naar een kwaliteitsvolle zorg is het voorkomen van incidenten één van de
kernopdrachten.
•

Permanente zorg voor een blijvende motivatie

Onze directie, artsen en medewerkers stellen alles in het werk om positief en constructief
samen te werken en een klimaat te creëren dat zo motiverend mogelijk werkt. De juiste
informatie, overleg, het geven van kansen tot bijscholing en wederzijdse waardering dragen
bij tot een aangenaam werkklimaat.
•

Positieve uitstraling

We willen een open huis zijn. Onze polyvalente zaal op de vierde verdieping is een
ontmoetingsplaats waar onze patiënten, hun familieleden en naasten kunnen samenkomen
tijdens de activiteiten die de verschillende diensten van ons ziekenhuis regelmatig
organiseren.
Hoogstaande kwalitatieve zorg gaat ook samen met een positieve uitstraling naar buiten.
Nieuws over ons ziekenhuis proberen we steeds te communiceren via de pers en onze sociale
mediakanalen op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter.
Lees meer over onze missie en visie op onze website www.azstvdeinze.be.

2.3.

Historiek

AZ Sint-Vincentius Deinze omarmt al vele jaren zijn patiënten met kwaliteitsvolle zorg.
Toen het Sint-Blasiusgasthuis in Deinze in de negentiende eeuw verdween, namen de zusters
van de Congregatie van de Heilige Vincentius a Paulo de zorg tijdelijk over. Bij hun stichting
hadden zij zich immers voorgenomen om ten dienste te staan van de zieken in de stad. In
1846 zagen zij hun droom in vervulling gaan toen een hospitaal werd opgericht door het
Armen- of Godshuizenbestuur van de stad Deinze.
Een eeuw later en in volle oorlogsperiode werd in de Meulenstraat een ziekenhuis geopend
onder leiding van geneesheer Verstraete uit Roeselare. Dit initiatief bleek van korte duur. Na
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de oorlog werd gekozen voor een nieuw ziekenhuis in de Schutterijstraat (aan de overkant van
de Meulenstraat), dat in 1951 in gebruik werd genomen.
In 1992 werd beslist een deel van AZ Sint-Vincentius Deinze voor het eerst om grondig te
renoveren. Er werd een nieuwe vleugel gebouwd voor een aantal verpleegafdelingen en
diensten, zoals de medische beeldvorming, spoedopname, sterilisatie, operatiekwartier en
intensieve zorgen. De nieuwe vleugel werd officieel geopend door minister Wivina De Meester
en ingezegend door Mgr. Arthur Luysterman. Precies 50 jaar na de inzegening van het
ziekenhuis, in november 2001, werd de herconditionering van het oorspronkelijk gebouw in de
Schutterijstraat beëindigd en opnieuw ingezegend door Mgr. Luysterman.
In 2009 startte de bouw van een ondergrondse parkeergarage en bovenbouw in de Ramstraat.
De parkeergarage biedt plaats aan 180 wagens van medewerkers. In de bovenbouw vinden
een aantal partners van ons ziekenhuis een onderkomen: het Dienstverleningscentrum Heilig
Hart uit Bachte-Maria-Leerne, het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent
en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Deinze.
In 2011 werd een nieuwe bouwfase opgestart. In het verlengde van het bestaande ziekenhuis
richting Peter Benoitlaan kwam een chirurgisch, internistisch en geriatrisch dagziekenhuis.
Ook de diensten materniteit en spoedopname werden grondig vernieuwd.

2.4.

Organgogram

Bekijk het organogram van AZ Sint-Vincentius Deinze op onze website www.azstvdeinze.be
(‘Over ons’).

2.5.

Bereikbaarheid

AZ Sint-Vincentius Deinze is gelegen in het centrum van Deinze. Ons ziekenhuis is vlot
bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.
Lees meer over de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden van ons ziekenhuis op onze
website www.azstvdeinze.be (‘Bereikbaarheid).

3. Op stage in AZ Sint-Vincentius Deinze
3.1.

Praktische informatie
3.1.1. Contact nemen met het ziekenhuis voor je stage

De student neemt tijdens de kantooruren telefonisch of met een kort bezoekje contact op met
de afdeling waar de stage zal doorgaan. Hierbij wordt het startuur (8 uur) van de eerste
stagedag vermeld. Er wordt ook opgemerkt dat de student zich rechtstreeks tot de afdeling
mag wenden.
3.1.2. Stage-uren
Als student loop je stage volgens de uren van de dienst. Stage-uren zijn tussen 6 en 21.30 uur
(met uitzondering van nachtdienst). Er wordt - daar waar nodig - rekening gehouden met de
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beperkingen van het openbaar vervoer. Elke shift komt in aanmerking: vroegdienst, dagdienst en
laatdienst. Er worden geen diensten met onderbroken uren toegestaan, met uitzondering voor
de middag- en avondpauze. Als student start je eerste stagedag steeds om 8 uur.
3.1.3. Afspraak bij de personeelsdienst op eerste stagedag
In de loop van de voormiddag gaat de student naar de personeelsdienst.
Elke student is verplicht om een medisch attest mee op stage te hebben. Zo niet wordt van de
student verwacht dat hij/zij deze thuis gaat halen. De niet-gepresteerde uren moeten ingehaald
worden.
De personeelsdienst voorziet volgende items:
• een identificatiebadge
• code van de kleedkamer
• sleutel van het kleedkamerkastje (10 euro waarborg)
• (eventueel studentenhuis – 25 euro waarborg)
• een waarborgkaart
• één studentenfiche met foto
Bij aanvang van de eerste stageperiode in ons ziekenhuis krijgt elke student éénmalig een
thermometer met het logo van het ziekenhuis erop. Indien de student bij het beëindigen van deze
eerste stage, het digitaal evaluatieformulier heeft ingevuld, mag de student deze thermometer
houden voor latere stageperiodes.
3.1.4. Kleedkamers
Iedere student is verplicht gebruik te maken van de kleedkamer. Op de eerste sta gedag gaat
de student rechtstreeks naar de afdeling en kleedt zich om in de badkamer in afwachting van de
cijfercode. De student krijgt toegang tot de kleedkamers en de ontspanningsruimte door gebruik
te maken van een cijfercode. Deze code is terug te vinden op de achterzijde van de
waarborgkaart.
De student mag gebruik maken van de douche die voorzien is in de kleedkamer. De douche op het
gelijkvloers is voorbehouden voor het personeel van het ziekenhuis.
3.1.5. Ontspanningsruimte
Naast de kleedkamers voor de studenten is er een ontspanningsruimte voorzien voor personeel
en studenten.
Huishoudelijk reglement:
• De ontspanningsruimte is enkel toegankelijk voor personeelsleden en studenten (geen
buitenstaanders).
• De douche op het gelijkvloers is voorbehouden voor personeel.
• Het is strikt verboden te roken.
• In de ontspanningsruimte mag niet gegeten worden. Drinken is wel toegelaten. Broodjes of
maaltijdplateaus worden niet
meegenomen vanuit de cafetaria naar de
ontspanningsruimte.
• Er is een PC-aansluiting voorzien.
• Defecten en/of breuk moeten onmiddellijk gemeld worden aan Sophie Vuylsteke (7441).
• Deuren en ramen worden tijdens de winterperiode dichtgehouden zodat de
AZ Sint-Vincentius Deinze • Schutterijstraat 34, 9800 Deinze • www.azstvdeinze.be
verpleegkunde@azstvdeinze.be • 09 387 70 39

•

verwarmingskosten binnen de perken blijven.
Bij het verlaten van de ruimte wordt alles netjes achtergelaten en worden de lichten gedoofd.
3.1.6. Maaltijden

Studenten nuttigen het middagmaal in de cafetaria van het ziekenhuis aan studententarief (3
euro) op vertoon van de badge die men van de personeelsdienst heeft ontvangen. Indien je
geen badge kan voorleggen in de cafetaria worden de prijzen voor bezoekers aangerekend. Er
kan betaald worden met cash of ban contact.
Het avondmaal kost 2 euro en wordt besteld bij de cafetaria vóór 14 uur. Er zijn ook steeds
boterhammen met kaas of ham te verkrijgen in plaats van het avondmaal van de dag. Er wordt
slechts één consumptie per avondmaal voorzien. Dit avondmaal moet steeds geconsumeerd
worden inde cafetaria.
Burgerkledij is niet verplicht in de cafetaria. Er mag niet gegeten worden in de kleedkamers, de
dagzalen op de afdelingen of de ontspanningsruimte. De pauze is dienstgebonden en wordt
genomen samen met de verpleegkundige aan wie men toegewezen is.
3.1.7. Rookverbod
Het is binnen en buiten verboden te roken in dienstkledij. Wie echter het roken niet kan laten,
kan dit in zijn/haar pauze, buiten in open lucht.
3.1.8. Studentenhuis
Studenten die in het studentenhuis willen verblijven nemen ten minste 10 dagen voor de
aanvang van de stage telefonisch contact op met de personeelsdienst tijdens de kantooruren.
Eén week overnachting kost 15 euro. Er kan enkel per week gereserveerd worden.
Meer informatie over het studentenhuis vind je in de brochure ‘Studentenhuis’.
3.1.9. Afwezigheden
Indien een student door ziekte of onvoorziene omstandigheden niet kan aanwezig zijn op een
dienst, verwittigt hij/zij zo vlug mogelijk de hoofdverpleegkundige van de afdeling.
3.1.10. Werk-, snij- en prikongevallen
Indien de student zich snijdt of prikt tijdens de stage-uren, dan worden de eerste zorgen
toegediend op de dienst zelf. De wonde en/of slijmvliezen worden grondig gespoeld en indien
nodig afgedekt met een steriel/propere doek. Nadien meldt de student zich aan op de
spoedopname. De spoedarts vult het 'meldingsformulier' in. Het is de verantwoordelijkheid van de
student dat hij/zij de school verwittigt en de nodige documenten in orde brengt.
3.1.11. Contactpersonen tijdens je stage
•

Sophie Vuylsteke
Stafmedewerker verpleegkundig departement
Verantwoordelijke studenten verpleegkunde
Telefoonnummer: 09 387 74 41of dect 6441
sophie.vuylsteke@azstvdeinze.be
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Bureau derde verdieping

3.2.

•

Johan Vanlauwe
Stafmedewerker verpleegkundig departement
Verantwoordelijke starters
Telefoonnummer 09 387 70 47 of dect 6047
johan.vanlauwe@azstvdeinze.be
Bureau derde verdieping

•

Frieda Ghekiere
Directeur zorgdepartement
Telefoonnummer 09 387 70 43 of dect 6043
frieda.ghekiere@azstvdeinze.be
Bureau derde verdieping (linker vleugel)

•

Personeelsdienst
Telelefoonnummer 09 387 70 50 of dect 6050
pers onee lsd ie nst@azstvd einze.be
Bureau derde verdieping (linker vleugel)

Begeleiding op de afdeling
3.2.1. Introductie op de afdeling

Op je eerste stagedag krijg je een introductie op je afdeling:
•
•
•
•
•
•

stagedossier doornemen;
wie is begeleider/mentor;
doelstellingen, planning, verwachtingen;
uurrooster;
rondleiding op de afdeling;
werking van de afdeling.
3.2.2. Werkbegeleiding aan bed + feedback

De student kijkt bij aanvang van iedere stagedag naar de werkverdeling om te zien aan welke
verpleegkundige hij/zij wordt toegewezen. De verpleegkundige (dit kan zowel de begeleider,
mentor of elke andere verpleegkundige van de dienst zijn) staat in voor de begeleiding en
vraagt naar de doelstellingen van de student en houdt hier ook rekening mee. Het is echter in
eerste instantie de student die verantwoordelijk is voor zijn/haar leerproces met de daarbij
horende doelstellingen. De verpleegkundige staat in voor het dagelijks geven van mondelinge en
schriftelijke feedback al dan niet na zelfreflectie van de student.
3.2.3. Procesbewaking
De mentor of begeleider aan wie de student is toegewezen (zie vermelding op de studentfiche),
gaat geregeld op dagen waarop hij/zij niet zelf met de student samenwerkt na hoe de student
de stage ervaart en leest ook de dagelijkse feedback na.
Naast de begeleiding van de studenten, staat hij/zij ook in voor de begeleiding van de collega's
verpleegkundigen en stagebegeleiding op de afdeling. Hun taak bestaat erin de
studentenwerking te bewaken en eventueel bij te sturen.
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3.2.4. Evaluatie
De evaluatie gebeurt in principe door de begeleider en mentoren van de afdeling, dit steeds in
samenspraak met collega's en hoofdverpleegkundige.
De stagebegeleider komt op dienst voor opvolging en/of werkbegeleiding van de student. Er is
mogelijkheid tot overleg met de hoofdverpleegkundige, begeleider en mentoren.

4. Tot slot
Deze brochure bevat algemene informatie betreffende uw stage in AZ Sint-Vincentius Deinze.
Voor specifieke informatie betreffende een stageafdeling verwijzen wij naar de afzonderlijke
infobrochure van iedere afdeling. Alle brochures zijn terug te vinden op het intranet of via de
school. Wij hopen dat deze informatie je een stap op weg helpt zowel voor, tijdens als na je stage.
Heb je nog vragen of is er iets niet duidelijk, neem gerust contact op met de hoofd
verpleegkundige, Sophie Vuylsteke of Johan Van lauwe.
Bij dringende problemen kan je altijd terecht bij de hoofdverpleegkundige, stagebegeleiding en de
personen vermeld onder ‘3.1.11. Personen die je steeds kan raadplegen m.b.t. de stage’.
Alvast veel succes!
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