Praktische info voor studenten
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Begeleiding van studenten

Als student krijg je bij ons de gelegenheid om je theoretische kennis in de praktijk om te zetten.
Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen zijn hiervoor op elke dienst één of meerdere
stagementoren actief.
Samen met de stagebegeleiding van de opleidingsinstelling waken zij erover dat je tijdens je
stageperiode maximaal aan je stagedoelstellingen kan werken.
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Dienstregeling, uurrooster

Je uurrooster wordt opgemaakt door de stagementor in overleg met de hoofdverpleegkundige en dit
volgens de principes van het ‘gezond roosteren’.
Je ‘stage-uren’ zullen zo veel mogelijk dezelfde zijn als de uren van de stagementor.
Onderling ruilen met andere studenten van dezelfde dienst is mogelijk mits akkoord van de
hoofdverpleegkundige of stagementor (principe gezond uurrooster).
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Tussentijdse en eindevaluatie

Je stagementor staat samen met je stagebegeleider in voor je tussentijdse en eindevaluatie.
Je functioneren op dienst, het werken aan je persoonlijke doelstellingen en de bevindingen van de
medewerkers van de dienst fungeren hierbij als leidraad.
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Patiëntenrechten, beroepsgeheim

We hechten erg veel belang aan het strikt toepassen van de patiëntenrechten, waaronder het
respecteren van de privacy van de patiënten (beroepsgeheim).
Als voorbereiding op je stage verwijzen we hiervoor graag naar de wet van 22 augustus 2002 en
www.health.belgium.be/nl/brochure-patiëntenrechten.
Heb je hierover nog vragen? We geven je graag meer uitleg.
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Praktische afspraken

5.1
Vóór aanvang van de stage
Voor de aanvang van je stage vragen we je om de studentenbrochure van je stagedienst
grondig door te nemen.
Deze kan je raadplegen op www.mc-st-jozef.be.
5.2
De eerste stagedag
De eerste stagedag verwachten we je aan het onthaal van het Medisch Centrum St.-Jozef.
Wanneer je stage loopt binnen Ouderenpsychiatrie campus Maaseik, Noolim, De Overstap of PVT
Tongeren, word je op de betreffende locatie verwacht.
Het uur waarop je verwacht wordt, vind je terug in de studentenbrochure.
5.3
Stagedocumenten
In te leveren tijdens de eerste stagedag
 ondertekende kopie van de werkpostfiche
o de werkpostfiche kan je raadplegen op www.mc-st-jozef.be
 kopie van je formulier voor de gezondheidsbeoordeling
 ondertekende stageovereenkomst
o voorzien van een handtekening van het Medisch Centrum St.-Jozef, de
opleidingsinstelling en de student
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Steeds vermelden op je stagedocumenten
 naam en voornaam
Doornemen voor aanvang stage
 risicoanalyse
o de risicoanalyse kan je raadplegen op www.mc-st-jozef.be
5.4
Bereikbaarheid Medisch Centrum St.-Jozef
Abdijstraat 2
3740 Bilzen
089/509111
Het ziekenhuis is bereikbaar met het openbaar vervoer: www.delijn.be.
De contactgegevens van Ouderenpsychiatrie campus Maaseik, Noolim, De Overstap en PVT Tongeren
vind je terug in de betreffende studentenbrochures.
5.5
Parkeren
Er is een parking voorzien ter hoogte van de Appelboomgaardstraat.
De slagbomen en de poort kunnen steeds geopend worden met de badge.
Voor wie met de fiets komt: je kan gebruik maken van de overdekte fietsenstalling van het
ziekenhuis.
Het Medisch Centrum St.- Jozef kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele
diefstallen en/of beschadiging van voertuigen die zich op haar terrein bevinden.
5.6
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 na inleveren 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 ka n
verlopen. De registratiefiche is ter beschikking gesteld via de website: www.mc-st-jozef.be.
5.7



Maaltijden en studentenverblijf
maaltijden
o gratis middag- of avondmaal (als stage binnen het Medisch Centrum St.-Jozef)
studentenverblijf
o 3€ per nacht (ontbijt, middag- en avondmaal inbegrepen)
o vooraf aanvragen, want beperkt aantal plaatsen
o 30€ waarborg (15€ sleutelwaarborg en 15€ kamerwaarborg, cash te betalen)
o de waarborg wordt na inleveren van de sleutel en na controle van de kamer
teruggestort op je rekeningnummer
o eerste stagedag aanmelden aan dienst onthaal om 12.45u

5.8
Nog vragen?
Gwen Levenstond
VTO@mc-st-jozef.be
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Bijlage: plattegrond Medisch Centrum St.-Jozef
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