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STUDENTENBROCHURE PSYCHOLOGISCHE DIENST 
 
1  VOORSTELLING VAN HET MEDISCH CENTRUM ST. – JOZEF 
1.1 Plattegrond 
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2 VOORSTELLING VAN DE PSYCHOLOGISCHE DIENST 
De psychologische dienst wordt waargenomen door klinisch psychologen. We onderkennen twee 
specialisaties: de klinisch psycholoog-psychodiagnostiek en de klinisch psycholoog-psychotherapeut. 
 
De klinisch psychologen situeren zich in het functionele organogram als afdelingspsychologen. 
Ze zijn verbonden aan een of meerdere zorgeenheden van een bepaald zorgprogramma en maken 
deel uit van het afdelingsbeleid van een zorgeenheid.  
 
Er zijn twee doelgroepen : volwassenen (stemmings- en angststoornissen, verslaafdenzorg, 
psychosezorg, jongvolwassenen met ASS) en ouderen (functionele stoornissen en psycho-organische 
ziektebeelden). 
 
De service situeert zich in de gespecialiseerde zorg: klinisch psychologisch onderzoek  en 
psychotherapie. 
 

 klinisch psychologisch onderzoek: het verzamelen van geijkte gegevens van de patiënt a.d.h.v. 
het psychodiagnostisch onderzoek. 

 
De student maakt zich onder supervisie  geleidelijk het uitvoeren van een  klinisch psychologisch 
onderzoek  eigen:  verzamelen  van geijkte gegevens van de patiënt adhv procesmetingen, functionele 
metingen en klinisch psychodiagnostisch onderzoek- intellectueel functioneren, 
persoonlijkheidsonderzoek, cognitief onderzoek. De gesuperviseerde stappen in het leerproces van 
het doorlopen van de diagnostische cyclus zijn: analyseren van de vraag, hypothesevorming, 
samenstelling van een onderzoeksbatterij, uitvoeren van  het onderzoek, interpreteren en integreren 
van de onderzoeksgegevens, verslaggeving uitvoeren en terugkoppelen van de gegevens. 
 

 psychotherapie: vanuit de verscheidene psychotherapeutische referentiekaders en in diverse 
settings. 

 
Vertrekkend van participerende observatie leert de student gaandeweg met supervisie 
psychotherapeutisch te interveniëren binnen het behandelplan  en dit in diverse settings (groep, 
individueel, partner en gezin) 

 
De klinisch psychologen maken deel uit van een interdisciplinair team. 
Ze geven ook hun bijdrage aan de permanente vorming op niveau van de zorgeenheid en op 
ziekenhuisniveau. 
 
Opleiding: 
 

 De psychologische dienst leidt studenten psychologie (universiteit, hogeschool) op. In overleg 
met de onderwijsinstantie en de student wordt een overeenkomst gemaakt betreffende de 
inhoud. Wij garanderen een grondige supervisie en vorming om de student de voorkennis te 
leren herkennen in de praktische uitvoering. De stage is tevens een leerrijke ervaring binnen 
het interdisciplinair samenwerken met andere disciplines in de zorg. 

 De mogelijkheid is er om ook de week ‘kijkstage’ (3de academische bachelor) aan te vragen.  

 Tevens doen we een bijdrage in de stage van studenten geneeskunde (3de master) 
gecoördineerd door de artsen en eventueel in de stage van verpleegkundigen aangestuurd 
door de mentor-verpleegkundige. 

 
3  HUISHOUDELIJKE AFSPRAKEN 
3.1  Beroepsgeheim 
Het beroepsgeheim is een van de meest fundamentele principes waarop de gezondheidszorg 
stoelt. Het is een grondrecht dat even fundamenteel is als het recht op gezondheid zelf. De 
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patiënt geeft immers een stuk van zijn privacy prijs om zich te laten verzorgen door zijn keuze 
tot residentiële zorg. 
De patiënt heeft contacten met verschillende disciplines, m.n. verpleegkundigen, studenten, 
paramedici, technici, administratief personeel en onderhoudspersoneel. Deze mensen zijn 
gebonden aan ‘het beroepsgeheim’. Alles wat zij in dit ziekenhuis zien en horen mag niet vernoemd 
worden buiten het ziekenhuis. Studenten mogen deze informatie niet bespreken met 
medestudenten, tenzij in het kader van opleiding/supervisie en hierbij mogen geen namen 
genoemd worden. Studenten mogen geen formulieren ondertekenen of informatie doorgeven aan 
personen die niet werkzaam zijn op de zorgeenheid. 
  
Studenten komen ook via het elektronisch patiëntendossier (EPD) in contact met informatie over 
patiënten. Om de privacy van de patiënt te eerbiedigen en het beroepsgeheim te garanderen, dienen 
studenten zich bewust te zijn van de deontologische regels voor het gebruik van het EPD (bijlage 1). 
 
3.2  Patiëntenrechten 
Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt.  
Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil 
de kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren. 
 
Zorg dat je als student op de hoogte bent van de rechten van de patiënt: 
www.health.belgium.be/nl/brochure-patiëntenrechten 
 
3.3 Dresscode 
Kleding die op stage gedragen wordt, moet toelaten om de ‘job’ naar behoren te vervullen. Kleding is 
een vorm van non-verbale communicatie en dient professionaliteit uit te stralen.  
De richtlijn ‘kleding en professionele uitstraling’ (bijlage 2) schetst het belang van een professionele 
uitstraling en kleding gedragen op het werk, en geeft tevens een richting aan in wat is toegelaten en 
wat niet. We rekenen op eenieder om deze richtlijn toe te passen. 
 
3.4 Handhygiëne 
Vanuit het comité ziekenhuishygiëne stellen we de verwachting dat al onze medewerkers en 
studenten het actieplan handhygiëne (bijlage 3) correct naleven en toepassen. 
 
De reden hiervoor is dat handhygiëne niet alleen eenvoudig toe te passen is, maar tevens geldt als het 
meest doeltreffende middel in de preventie van de overdracht van zorginfecties.  
Het belang dat we hieraan hechten willen we graag benadrukken door ons actieplan handhygiëne ook 
in de studentenbrochures op te nemen. 
 
3.5 iVademecum 
We verwachten van de studenten dat ze de geldende protocollen en procedures volgen zoals deze 
worden voorgeschreven door het Medisch Centrum St.-Jozef. 
Je kan als student via het iVademecum (= documentbeheersysteem) toegang  krijgen tot de meest 
actuele protocollen, procedures, instructies en processen, maar ook formulieren en 
beleidsdocumenten. 
 
3.6  Vóór aanvang van de stage 
Als voorbereiding op de stage wordt de betreffende introductiebrochure voor studenten 
doorgenomen. Deze brochures zijn ter beschikking gesteld via de website: www.mc-st-jozef.be 
 
3.7  Bereikbaarheid Medisch Centrum St.-Jozef 
Abdijstraat 2 
3740 Bilzen 
089/509111 

http://www.health.belgium.be/nl/brochure-patiëntenrechten
https://www.mc-st-jozef.be/voor-loopbaan/stagiaires/studentenbrochure
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Het ziekenhuis is bereikbaar met het openbaar vervoer: www.delijn.be 
 
3.8  Parkeren 
Er is een parking voorzien ter hoogte van de Appelboomgaardstraat. De slagbomen en de poort 
kunnen steeds geopend worden met de badge.  
Het Medisch Centrum St.-Jozef kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen 
en/of beschadiging van voertuigen die zich op haar terrein bevinden.  
 
Indien je met de fiets komt, kan je deze in de overdekte fietsenstalling plaatsen. 
 
3.9  De eerste stagedag 
Aanmelden aan dienst onthaal. 
 
3.10 Het uurrooster 
Je uurrooster wordt opgemaakt in overleg met de hoofdverpleegkundige en de stagementor volgens 
de principes van het ‘gezond roosteren’.  
Je ‘stage-uren’ zullen zo veel mogelijk dezelfde zijn als de uren van de stagementor. 
 
3.11  Sleutels en badge 
Bij aanvang van de stage krijg je sleutels en een badge. 
We vragen hiervoor 20€ waarborg (5€ voor de sleutels en 15€ voor de badge, cash te betalen). 
De waarborg van de sleutels en de badge wordt op het einde van de stage, na inleveren bij dienst 
onthaal, teruggestort op je rekeningnummer. 
 
Neem de eerste stagedag een ingevulde ‘registratiefiche waarborg studentenbadge, sleutels 
en studentenverblijf’ mee, zodat het verdelen van de sleutels en de badge vlot kan verlopen. 
De registratiefiche is ter beschikking gesteld via de website: www.mc-st-jozef.be 
 
3.12  Maaltijden en studentenverblijf 

 maaltijden 
o gratis middag- of avondmaal 

 studentenverblijf 
o vooraf aanvragen, want beperkt aantal plaatsen 
o 3€ per nacht (ontbijt, middag- en avondmaal inbegrepen) 
o 30€ waarborg (15€ sleutelwaarborg en 15€ kamerwaarborg, cash te betalen) 
o de waarborg wordt op het einde van de stage, na inleveren van de kamersleutel bij 

dienst onthaal en na controle van de kamer, teruggestort op je rekeningnummer 
eerste stagedag aanmelden aan dienst onthaal om 12u45 
 

3.13  Stagedocumenten  
Volgende documenten dienen de eerste stagedag ingeleverd te worden bij Gwen Levenstond: 

 stageovereenkomst: voorzien van een handtekening van de opleidingsinstelling en de 
student 

 formulier voor de gezondheidsbeoordeling 

 werkpostfiche: een ondertekende kopie. De werkpostfiche is ter beschikking gesteld via de 
website: www.mc-st-jozef.be 
 

Op deze documenten dien je naam en voornaam te vermelden. 
 
De risicoanalyse dien je voor aanvang van de stage door te nemen, deze risicoanalyse is ter 
beschikking gesteld via de website: www.mc-st-jozef.be 
 

  

http://www.delijn.be/
https://www.mc-st-jozef.be/voor-loopbaan/stagiaires/praktische-info
https://www.mc-st-jozef.be/voor-loopbaan/stagiaires/werkpostfiche
https://www.mc-st-jozef.be/voor-loopbaan/stagiaires/risicoanalyse
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3.14 Nog vragen? 
Gwen Levenstond 
VTO@mc-st-jozef.be 

 
  

mailto:VTO@mc-st-jozef.be
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 
 

        


