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Wie zijn wij? 

14/09/2021

https://www.youtube.com/watch?v=CD7EQIhi1rc

https://www.youtube.com/watch?v=G7QkeDtjjhQ

https://www.youtube.com/watch?v=CD7EQIhi1rc
https://www.youtube.com/watch?v=G7QkeDtjjhQ
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Onze aanpak. Jouw stijl.

14/09/2021

Als zorgverlener bij het Wit-Gele Kruis ben je van vele 
markten thuis. Gelukkig, want elke dag is een belevenis. 

Waar jij op rekent? Je skills, zin voor creativiteit en een 
team van collega’s. 

Wil je ontdekken of je een 
teamplayer, een avonturier of 
een doorgroeier bent? 
Doe onze zorgstijltest op 
www.zorgstijl.be

http://www.zorgstijl.be/
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Wat bieden we jou?

14/09/2021

Een boeiende en uitdagende stage met een breed 
aanbod aan toe te dienen zorgen. 



514/09/2021

“De school had het Wit-Gele 
Kruis toegewezen als 
stageplaats. Ik was hier eerst 
niet echt blij mee … Maar wat 
heb ik mij toch zo hard 
vergist!” 

(Stagiair Audrey)

“Ik mocht mee beslissingen nemen, proberen en oefenen. Het leuke aan de thuiszorg 
is dat je tijd kan nemen om de patiënten te leren kennen. Wie zijn ze? Wat hebben ze 
meegemaakt? Hoe komt het dat we hen moeten komen verzorgen? Het is niet alleen 
maar snel verzorgen en doorgaan naar het volgend ‘belletje’. Door de variëteit aan 
technieken blijf je ook gefocust en wordt het geen routine. Tijdens mijn stage werd ik 
echt als een collega beschouwd. Er werd rekening met mij gehouden en ik kon van 
alle aspecten genieten. Ik vond het gewoon een super leuke ervaring.”
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Wat kan je bij ons verwachten?

14/09/2021

Stage-uren -> telkens blokken van 4u: 

+/- 07.00 – 08.30: start ochtendronde 

+/- 12.30 – 13.00: start namiddagronde

+/- 16.30 – 17.00: start avondronde 

+/- 19.00: start laat – avondronde 
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Wat is een contractstage?

14/09/2021

Een contractstage heeft als bedoeling om een 
helikopterbeeld van onze organisatie mee te 
geven. 

Enerzijds ga je als student mee op het werkveld 
(60%). Anderzijds leer je de werking van onze 
organisatie beter kennen (40%).
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60% invulling op het werkveld

14/09/2021

Leer in de praktijk de zorgen die we bij de patiënt thuis 
bieden: 

• klaarzetten van medicatie, sondage, wondzorg (o.a. 
negatievedruktherapie, wondzorg met wiek, redons
…), toiletzorgen, inspuitingen, infuustherapie aan huis, 
compressietherapie, TPN, spoelen van poortkatheters, 
Hickmann-katheters, bloedafnames, insuline toediening 
… Kortom: bij ons kan je best wel veel technieken 
oefenen en uitvoeren. 
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40% kennismaking werking 

14/09/2021

• Je krijgt de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan 
intern en extern overleg.

• Je mag deelnemen aan bijscholingen, workshops, 
equipevergaderingen en expertises.

• Je mag taken opnemen met de adjunct-zorgkwaliteit.

• Je mag een domeinverantwoordelijke volgen binnen de 
dienst Zorgkwaliteit ... 
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Ziekenhuisbezoeken GGZ en dementie  IT-zorg

Palliatieve en 
oncologische zorg Mentoren

Diabetes

Chronische zorg Verpleegtechnische 
handelingen 

Wondzorg en 
stomazorg 

Mobiliteit  en 
valpreventieVroedvrouwen

Onze domeinen
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Verloop van je stage 

14/09/2021

Kennismaking met stagementor

De stagementor nodigt je uit voor een gesprek. Jullie maken 

kennis met elkaar en met de afdeling en jullie bespreken de 

interesses en verwachtingen t.o.v. elkaar. 

Welke zorgen wil je uitvoeren? Welke domeinen wil jij zeker 

opvolgen? Wat zijn eventuele werkpunten of sterke punten 

van de vorige stages? 

De stagementor zal je begeleiden gedurende je contractstage. 

Zij of hij zal ook je planning maken en je evaluaties doen. 

Voor je 
stage
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De eerste maand 

Je legt je echt toe op het echte ‘baan’werk. Zo leer je de 

patiënten kennen, je leert je stagementor kennen, ons 

elektronisch verpleegdossier (EVD), onze waarden, onze 

missie …

Steeds meer verantwoordelijkheid

Eerst starten we met samen zorgen uitvoeren, nadien doe je 

dit alleen. Bv. eerst vult de mentor het EVD in, daarna krijg jij 

de taak om in te vullen wat de mentor je zegt, en nadien 

neem jij dit ook helemaal over. We laten je stap voor stap, 

beetje bij beetje los. 

Tijdens 
je stage
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Alleen op de baan?

We kunnen je niet alleen op de baan laten gaan, maar wanneer 

jij klaar bent voor het echte werk, zal de mentor eerder de taak 

van chauffeur opnemen. Wanneer jij met de zorgen bezig bent, 

zal hij of zij het EVD in orde brengen, medicatielijsten … 

Bredere kijk op de afdeling

Leer onze werking nog beter kennen. Wat doet een adjunct-

zorgkwaliteit? Wat doet een afdelingsverantwoordelijke? Wie 

zijn de referentieverpleegkundigen? Wat doen zij? Wie 

ondersteunt hen? Wie lost problemen in het EVD op? Wie zijn 

onze partners binnen de eerstelijnszorg? Welke ondersteuning 

en trainingen krijgen de verpleegkundigen en zorgkundigen. Van 

hieruit ga je dus zeker je stage een verdere invulling kunnen 

geven. 
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Een stapje verder

Wanneer je je ‘echt thuis’ voelt binnen de afdeling, gaan we 

nog een stap verder. Je kan expertises mee volgen van 

domeinen (en zelfs mee helpen uitwerken indien je dit wenst). 

Je kan overlegmomenten van zorgkwaliteit, inscholingen en E-

learnings volgen. deelnemen aan de Q-teams ter voorbereiding 

voor de accreditatie,… Bespreek dus zeker met de mentor wat 

je graag zou willen doen. 

Flexibel

Wanneer je bepaalde zorgen wilt uitvoeren die niet zo vaak 

voorkomen binnen de afdeling, kan het zijn dat je stagementor 

je last-minute opbelt om je met iemand anders te laten 

meerijden zodat je al de zorgen die je wilt doen, ook echt kan 

doen. Het is dus een voordeel om je rijbewijs te hebben. Het is 

geen vereiste maar het kan je tijdens je stage bij ons wel wat 

beperken.
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Einde 
stage

Gesprek met stagecoördinator

Wanneer jullie een tijdje bezig zijn, plant de 

stagecoördinator een gezamenlijk overlegmoment in. 

Tijdens dit gesprek bespreken we hoe de stage voor je loopt, 

wat je graag anders zou zien, welke ‘uitdagingen’ je nog voor 

ogen hebben tijdens je stage … 

Neem het stuur in handen

We hopen dat je een fijne stage hebt gehad en dat je de 

microbe van thuisverpleging te pakken hebt. Op het einde 

van je stage bekijk je nogmaals samen met de 

stagecoördinator je stage over de ganse lijn. Je zit in je 4de 

jaar en we verwachten van jou dat je initiatief neemt. Hoe 

meer input jij ons geeft, hoe meer wij je kunnen bieden!
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Onze verpleegkundigen zetten hun 
(auto)deuren graag voor jullie open! 

Klaar voor je eerste ronde? 
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