
Voor de aanvang van je stage
 – onthaal en kennismaking met onze organisatie 

(op het provinciaal secretariaat in Lubbeek) 

Eerste gesprek op de afdeling
 – wederzijdse verwachtingen op elkaar afstemmen
 – leerdoelen bespreken
 – individueel stagetraject uitstippelen a.d.h.v. leerdoelen en interesses
 – praktische afspraken

Introductie & actie in zorg
 – introductie op de afdeling & in je team
 – kennismaking met organisatie, elektronisch verpleegdossier (EVD) ...
 – algemene en diverse verpleegtechnische patiëntenzorg

+ Verbreden in zorg
 – zorgopdrachten bij, voor en rond patiënten
 –  participeren aan 

 • patiëntenteam, multidisciplinair overleg 
 • ziekenhuisbezoek 
 • opdrachten referentieverpleegkundige 

 –  opdracht: evidence based werken

+ Verdiepen in zorg 
 – intakeproces en zorgplan
 – zorgtraject, totaalbenadering en opvolging van specifieke patiënten 

• gebruik EVD (verpleegmodel, incidentregistratie ...) 
• briefing collega’s 
• contact zorgpartners / doorverwijzers 
• voorbereiden en voeren patiëntenoverleg

 – opdracht: kritische reflectie ‘patiëntentraject’

= Continuïteit, veiligheid en kwaliteit van zorg
 – 1 week stage bij een naburige afdeling
 – zorg voor patiënten op verschillende rondes 

• zorgtoebedeling versus zorgvraag / kritische benadering zorgvraag 
• invulling en organisatie ronde

 – coördinatie complexe zorgsituaties
 – begeleiden patiëntenoverleg
 – diverse opdrachten

WEEK 
3&4

WEEK 
5&6

WEEK 7 
- EINDE

WEEK 
1&2

START 
@STAGE

STAGETRAJECT VIERDEJAAR
WIT-GELE KRUIS VLAAMS-BRABANT

 
Klaar voor je professionele carrière!



WAT BIEDT 
DE STAGE 

MIJ? 

WAT  
BIEDT WIT-

GELE KRUIS?  

 – Een zeer gevarieerd aanbod aan: 
• verpleegkundige zorgen, van eenvoudig tot verpleegtechnisch zeer complex 
• patiënten met diverse pathologiëen in uiteenlopende en multiculturele contexten 

 – Realisatie van totaalzorg voor de patiënt in zijn zorgcontext, samen met  
mantelzorgers, collega’s en zorgpartners

 – Het vertrouwde gezicht worden voor patiënt en mantelzorger en voor hen het  
verschil maken 

 – Groeien in inzicht, autonomie en verantwoordelijkheid als thuisverpleegkundige:  
individueel, als lid van het Wit-Gele Kruisteam en van het multidisciplinair team 

 – Een kennismaking met verschillende functies binnen het Wit-Gele Kruis: domeinver-
antwoordelijke, referentieverpleegkundige, adjunct-hoofdverpleegkundige ...  

 – Mijn expertise van 3 jaren studie en stage verpleegkunde
 – Leergierigheid, verantwoordelijkheidszin en stiptheid
 – Een gezonde kritische geest, goede communicatieve en sociale vaardigheden
 – Mijn oprechte interesse in kwaliteitsvolle en veilige zorg, in thuisverpleging en in de 

patiënt en zijn thuiscontext
 – Mijn volle goesting om in dit stagetraject te stappen
 – En finaal ... de beslissing om ervoor te gaan!

 – Een goed uitgewerkt stagetraject in een moderne en kwaliteitsvolle organisatie 
 – Ruime leerkansen en een prima begeleiding om het behalen van je leerdoelen  

maximaal te ondersteunen
 – Degelijke kennismaking met de expertise, kwaliteit, professionaliteit en warme zorg 

binnen het Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant
 – Als student ‘collega’ zijn in een team van enthousiaste, dynamische Wit-Gele  

Kruisverpleegkundigen

Vragen? Contacteer Nathalie Govaerts via 016-31 95 50 of stage@wgkvlb.be
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GEZOCHT: BOEIEND STAGETRAJECT 

THUISVERPLEGING BIJ HET WIT-GELE KRUIS VLAAMS-BRABANT 

MET VARIATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

GEVONDEN: BOEIEND STAGETRAJECT 


