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Onthaalbeleid van de student-stagiair verpleegkundige en 
zorgverlener in het iris-netwerk 

Voorwoord  

De stage is een fundamentele pijler van de opleiding van de student. De stage maakt het mogelijk om de 

theoretische en praktische kennis te delen in een professioneel kader.  Het leidt de student naar een 

professionele autonomie door het verwerven van de noodzakelijke bekwaamheden voor de uitoefening 

van zijn functie. 

De stage is de plaats voor professionele socialisering van de student. De ziekenhuizen van het IRIS-

netwerk hechten er daarom het grootste belang aan. De teams gaan de verbintenis aan om de best 

aangepaste omkadering te voorzien qua niveau en soort opleiding. 

Dit onthaalbeleid van de student-stagiair in de ziekenhuizen van het irisnet heeft tot doel om de 

garanties te bieden van een professionele opleiding die op termijn beantwoordt aan de 

gezondheidsbehoeften van de patiënten en de ziekenhuizen van het irisnet. 

Tijdens zijn stage zal de student verpleegkunde en zorgverlening de technische en wetenschappelijke 

dimensie, maar vooral de humanistische waarden van het beroep, ten volle waarderen, niet alleen bij de 

patiënten voor wie zij zorgen, maar ook bij hun toekomstige collega's en andere leden van het 

verzorgend personeel. 

Definities  

Met betrekking tot het onthaalbeleid van de student-stagiair verpleegkundige en zorgverlener in het 

irisnet, worden de volgende begrippen als volgt omschreven:  

Studentreferent: "Persoon die de student dagelijks begeleidt tijdens zijn stage in het gastziekenhuis. Hij 

definieert de verschillende taken en opdrachten met betrekking tot de stage van de student. Hij deelt zijn 

ervaring en kennis met de student-stagiair en verzorgt zijn opleiding in het werkkader van de opleiding".  

Praktijkmeester: "Persoon die de student begeleidt tijdens zijn stage op school op pedagogisch niveau 

(onderwijzend personeel). De student kan gedurende de gehele stage contact met hem opnemen. De 

praktijkmeester is een vertegenwoordiger van de school van de stagiair".  

Begeleidingsverpleegkundige (ICANE): "Verpleegkundige belast met de begeleiding van nieuwe 

krachten en studenten in het ziekenhuis". 

De praktijkmeester, de studentreferent en de begeleidingsverpleegkundige werken nauw samen. Zij zijn 

de bevoorrechte gesprekspartners van de student tijdens de stage, die de student begeleiden en bijstaan.  

Hoofd van de eenheid - Hoofdverpleegkundige: "Persoon die leiding geeft aan de eenheid waarin de 

stagiair stage loopt". 
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Stage-instelling: "Ziekenhuis waar de student stage loopt". 

Onderwijsinstelling: "School, instituut, centrum of opleidingsorganisatie waar de student een opleiding 

volgt". 

 

Toepassingsveld   

Dit onthaalbeleid van de student-stagiair in de verpleegkunde en zorg binnen het irisnet is van 

toepassing voor alle stagiairs verpleegkundigen en zorgverleners in het kader van hun opleiding, voor 

verloskundigen, paramedici, observatiestagiairs en stagiairs geneeskunde die een verpleegkundige stage 

volgen als onderdeel van hun opleiding.  
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GEMEENSCHAPPELIJK LUIK VAN DE STUDENT-STAGIAIR 

VERPLEEGKUNDIGE EN ZORGVERLENER 

I- Praktische Informatie voor de aanvang van de stage 

De student-stagiair beschikt over voldoende informatie voor hij zich naar zijn stageplaats begeeft (cf. 

Onthaalbrochure voor studenten). 

De ziekenhuizen van het irisnet staan in voor de kwaliteit van het onthaal en de begeleiding van elke 

student. 

II- Onthaal van de student-stagiair 

De student-stagiair wordt onthaald door de studentreferent op de dienst van aanstelling voor de stage. 

Tijdens de duur van de stage geeft het ziekenhuis hem een toegangsbadge. De student-stagiair gaat de 

verbintenis aan om deze nooit te delen of uit te lenen.  

Dit onthaalbeleid kan voor de stage van start gaat, geraadpleegd worden op de website van het 

ziekenhuis.  

De student-stagiair zal op de website van het ziekenhuis kennisnemen van de algemene richtlijnen ter 

voorbereiding van de stage (https://www.chu-brugmann.be/nl/nursing/stage.asp). 

Om toegang te krijgen tot het intranet van het ziekenhuis, moet de student-stagiair zijn identiteit 

kunnen bewijzen door middel van een identificatieprocedure die enkel door hem kan worden gebruikt 

(login en persoonlijk wachtwoord - enkel geldig voor de hele duur van zijn stage - zullen aan hem 

overhandigd worden de eerste dag van de stage). De student is verantwoordelijk voor de naleving van 

dit engagement en de nadelige gevolgen van een onrechtmatig gebruik van de identificatieprocedure en 

het persoonlijk gebruik van zijn identificatiecodes. De student mag nooit zijn sessie openlaten wanneer 

hij de computer verlaat. 

III- Portfolio 

De portfolio is een onontbeerlijke tool voor de opbouw van het leertraject in verpleegkundige 

verzorging van de student. De portfolio moet, te allen tijde, ter beschikking kunnen gesteld worden van 

de studentreferent. Het stageboekje is persoonlijk. Na afloop van de stage zal hij deze afhalen. Het 

stageboekje is van aantekeningen voorzien door de studentreferent.  

IV- Opdrachten en doelstellingen van de stage. 

De referentieverpleegkundige organiseert en coördineert het werk dat aan de stagiair wordt 

toevertrouwd. Hij waakt er in het bijzonder over dat de toevertrouwde taken aan de stagiair 

overeenstemmen met zijn opleidingsprogramma en op geen enkel moment zijn bekwaamheidsniveau 

overschrijden. 
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De doelstellingen van de stage worden bepaald bij de aanvang van de stage in samenspraak met de 

student, de referentieverpleegkundige en de praktijkmeester.  

De begeleiding van de student-stagiair wordt aangepast in functie van het verloop van de stage. 

V- Evaluatie 

Tijdens de hele duur van de stage wordt door de student-stagiair dagelijks de balans opgemaakt 

omtrent de doelstellingen van de stage met de begeleidende verpleegkundige en wekelijks met de 

studentreferent. 

Halverwege en aan het eind van de stage wordt de studentreferent uitgenodigd om de stage te 

evalueren van de student die van zijn dienst afhangt, volgens de regels die werden bepaald door de 

school van de student.  

Na het einde van de stage kan de student anoniem een tevredenheidsenquête invullen online om 

feedback te geven over de ontvangst en de begeleiding die hij heeft gekregen: 

https://fr.surveymonkey.com/r/D6LTD8S  

VI- Afwezigheden 

In alle omstandigheden, wanneer een stagiair zich niet naar zijn stageplaats kan begeven, verwittigt hij 

voorafgaandelijk aan de geplande prestatie, het stageziekenhuis: de studentreferent, de 

hoofdverpleegkundige van de betrokken dienst, alsook de begeleidingsverpleegkundige en de 

stagecoördinatie (stagenursing@chu-brugmann.be). 

De afwezigheid van de stagiair is gewettigd (attest, ...). Elke ongerechtvaardigde afwezigheid wordt door 

de begeleidingsverpleegkundige en de stagecoördinatie onverwijld gemeld aan het secretariaat van de 

school van de betrokken student.  

VII- Houding en voorkomen van de student-stagiair 

De gehospitaliseerde patiënten bevinden zich in een zwakke toestand. Alles moet in het werk worden 

gesteld om ervoor te zorgen dat er een vertrouwensrelatie tot stand komt tussen de patiënt, zijn of haar 

familie en het gehele ziekenhuispersoneel. 

In deze context, net als bij de teamleden, moet het voorkomen van de student correct en verzorgd zijn.   

Het is verboden om een hoofddeksel, onderscheidingstekens, juwelen of kleding te dragen die de 

uitdrukking zijn van een godsdienstige, politieke, filosofische overtuiging of een handelsdoeleinde 

hebben. De enige toegelaten hoofddeksels zijn deze die deel uitmaken van de werkkledij. 

De student die werkkledij heeft gekregen van het ziekenhuis is verplicht om deze te dragen bij het 

uitoefenen van zijn activiteit. De werkkledij is proper en wordt vervangen door het ziekenhuis. 
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De student moet zijn naamkaartje op zichtbare wijze dragen omwille van veiligheids- en 

identificatieredenen. 

VIII- Persoonlijke en handhygiëne van de student-stagiair zorgverlener, de paramedicus en de 

verloskundige 

De student-stagiair moet een perfecte lichaamshygiëne hebben. Het haar moet vastgemaakt worden en 

het dragen van juwelen is verboden.  

De student zal de instructies inzake hygiëne van de handen en algemene ziekenhuishygiëne die van 

kracht zijn in het ziekenhuis in acht nemen. 

De regels inzake ziekenhuishygiëne zijn verplicht van toepassing en kunnen op het Intranet van het 

ziekenhuis worden teruggevonden. De IRIS-ziekenhuizen respecteren de algemene internationale 

richtlijnen inzake hygiëne van de handen. 

IX- Ongevallen met betrekking tot patiëntenzorg 

De student-stagiair zorgverlener, paramedicus en verloskundige moeten universele 

voorzorgsmaatregelen nemen om ongevallen in verband met patiëntenzorg zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

In geval van een prik- en spatongeval (PSO), volgt hij de procedure die door het ziekenhuis is 

goedgekeurd en beschikbaar is op het intranet. 

In geval van bestraling, wordt de procedure gevolgd die door het ziekenhuis is goedgekeurd en 

beschikbaar is op het intranet. 

X- Beroepsgeheim en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en 

andere personeelsleden. 

Het beroepsgeheim wordt opgelegd aan de student-stagiair. Hij kan alleen toegang hebben tot gegevens 

van patiënten bij wie hij betrokken is en dit geldt ook voor gegevens over onderzoeksresultaten. 

De student-stagiair verbindt zich er dan ook toe in geen geval gebruik te maken van de door hem 

verzamelde of verkregen informatie voor bekendmaking of mededeling aan derden, ook niet voor het 

opstellen van verslagen/publicaties.  Dit engagement is geldig voor de duur van de stage maar tevens na 

afloop ervan. De student verbindt zich ertoe geen enkel document of software van welke aard dan ook 

van het ziekenhuis te bewaren, mee te nemen of te kopiëren. 

In het kader van het onderzoekswerk van de student, verbindt de student zich ertoe de interne 

procedure te volgen die binnen het ziekenhuis wordt toegepast. 

De student-stagiair is verplicht om de vertrouwelijkheid van alle gegevens die hij of zij beheert te 

respecteren. Dit houdt de verplichting in geen toegang te hebben of trachten te hebben tot de gegevens 

die niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn stage. Het is hem ook verboden om de 
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gegevens, in het bijzonder de persoonsgegevens, waar hij kennis van heeft genomen, zelfs bij toeval, 

bekend te maken.  

Het is verboden om mensen te fotograferen, filmen en/of op te nemen buiten hun medeweten op de 

plaats van de stage. 

XI- Discipline  

In geval van overtreding met betrekking tot de discipline en/of het algemeen reglement en van de dienst 

in het bijzonder, indien deze bestaat, zullen de studentreferent en de begeleidingsverpleegkundige de 

school onmiddellijk met een schriftelijk verslag informeren. In geval van een ernstige overtreding zullen 

de studentreferent en de begeleidingsverpleegkundige, in overleg met de school, voorstellen om de 

student van zijn stage te ontslaan.  

Omwille van voor de hand liggende redenen inzake hygiëne, veiligheid en omdat het ziekenhuis een 

openbare plaats is waar zorgen worden verstrekt, is het ten strengste verboden om te roken in het 

ziekenhuis.  

XII- Opdrachten van openbare dienstverlening 

In naleving van de opdracht van het openbare ziekenhuis om alle patiënten op te vangen en te 

behandelen, ongeacht inkomen, verzekerbaarheid, herkomst, ideologische en filosofische overtuigingen, 

moet de student-stagiair zich onthouden van elk politiek, religieus of filosofisch proselitisme tegenover 

het publiek en zijn collega's.  

XIII- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer  

Het ziekenhuis verzamelt van de student-stagiair een aantal persoonsgegevens die worden verwerkt 

voor zover nodig voor de administratie en het beheer van de stages binnen het ziekenhuis. 

 Algemene identificatiegegevens: naam, voornaam, woonplaats en/of verblijfplaats, 

telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit. 

Deze gegevens worden verzameld of geregistreerd om met zekerheid de identificatie te 

garanderen van de student aangaande de administratie en het beheer van zijn stage, alsook om 

het ziekenhuis in staat te stellen om met zekerheid de student te kunnen contacteren. 

De bovengenoemde gegevens zijn slechts toegankelijk voor de diensten van het ziekenhuis en de 

personen die lid zijn van de diensten voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van hun 

functie. Alle leden van het ziekenhuispersoneel zijn bovendien gehouden de vertrouwelijkheid in acht te 

nemen van alle persoonsgegevens die door het ziekenhuis worden beheerd. Dit houdt de verplichting in 

geen toegang te hebben of trachten te hebben tot gegevens wanneer dit niet strikt noodzakelijk is voor 

de uitoefening van hun taak en het verbod om de persoonsgegevens vrij te geven waar zij kennis van 

hebben, behalve wat noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. 
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Gegevens met betrekking tot de student worden slechts zo lang bewaard als strikt noodzakelijk is voor 

de verwerking van het dossier van de student. 

Elke student die zijn identiteit kan aantonen heeft het recht, om een ondertekend en gedateerde brief 

of e-mail naar de verantwoordelijke voor gegevensverwerking te sturen:  

- om, zonder enige kost, op duidelijke wijze en ten laatste binnen de 45 dagen na indiening van de 

aanvraag, de persoonsgegevens te bekomen die hem aanbelangen die door het ziekenhuis 

werden verwerkt, alsook de beschikbare informatie met betrekking tot hun oorsprong en 

uiteindelijke werkelijke bestemming; 

- om, zonder enige kost, de rechtzetting te verkrijgen van de niet correcte persoonsgegevens die 

hem aanbelangen; 

- om, zonder enige kost, de schrapping van persoonsgegevens die hem aanbelangen te bekomen 

omdat de verwerking ervan strijdig is of niet ter zake, of omdat de registratie of de bewaring 

verboden zijn, of nog omdat ze langer dan toegelaten werden bewaard. 

Voor elke vraag met betrekking tot de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en voor elk verzoek dat wordt ingediend, wordt de student-stagiair 

gevraagd om per e-mail contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het 

volgende adres: dpo@chu-brugmann.be 

We vestigen de aandacht van de student op het feit dat indien enige wijzigingen zich voordoen in zijn 

persoonlijke situatie tijdens zijn stage (adreswijziging of burgerlijke staat), hij gehouden is het ziekenhuis 

hiervan spontaan te informeren.  

XIV- Beperking van de arbeidsduur en verloven 

Het werkschema van de stagiair wordt opgesteld volgens de schema's die van kracht zijn op de plaats 

van de stage, in overeenstemming met de instructies van het ziekenhuis en de school, en in 

overeenstemming met de geldende wetgeving. 

XV- Bescherming van de gezondheid van de student-stagiair 

 

A- Arbeidsgeneeskunde 

De student moet zijn verplichtingen nakomen ten aanzien van de dienst arbeidsgeneeskunde van de 

school voorafgaand aan het begin van de stages. 

In geval zich een medisch probleem voordoet of in geval van zwangerschap moet de student-stagiair 

contact opnemen met de dienst arbeidsgeneeskunde van de school. 

B- Bescherming van het moederschap 

Op basis van de aanbevelingen van de arbeidsgeneeskunde zal in geval van zwangerschap een eventuele 

herorganisatie van de stages overwogen worden met de praktijkmeester.  
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Het zwangerschapsattest wordt naar de school gestuurd en de studentreferent moet op de hoogte 

worden gebracht. 

XVI- Verantwoordelijkheid, Verzekering en Ongevallen met lichamelijk letsel 

 

A- Verantwoordelijkheid 

Conform artikel II.355/1 uit de Codex Hoger Onderwijs wordt de burgerlijke aansprakelijkheid van de 

rechtsgeldig ingeschreven studenten tijdens de stages door de stagegever verzekerd, namelijk het UVC 

Brugmann. De student verbindt er zich toe het UVC Brugmann onmiddellijk op de hoogte te brengen van 

elk schadegeval in welke hij betrokken zou zijn.  

Benaming van de verzekeringsmaatschappij : 

Polisnummer :  

(gelieve een attest van de verzekeringsmaatschappij bij te voegen) 

De student-stagiair en de stage-instelling zijn niet verbonden door een dienstverleningsovereenkomst. 

De student-stagiair zal dus niet worden vergoed en dus niet onderworpen zijn aan de 

socialezekerheidswetgeving.  

B- Verzekering 

Wat de verzekering betreft, wordt de stagiair gedekt door de verzekering die door de onderwijsinstelling 

is afgesloten voor de lichamelijke letsels. 

C- Lichamelijke letsels 

In geval van een lichamelijk letsel opgelopen op de stageplaats of tijdens het woon-werkverkeer naar of 

van de stageplaats, geniet de student-stagiair dezelfde waarborgen als bij een ongeval op de school zelf 

of tijdens het woon-schoolverkeer, heen- en terugreis, binnen de grenzen en voorwaarden van de door 

de school gesloten verzekeringsovereenkomsten. 

In geval van een ongeval tijdens de stage in het ziekenhuis, zal de student zo snel mogelijk contact 

opnemen met de diensten van zijn school om een verklaring in te dienen en de nodige documenten in te 

vullen.    

Daarnaast volgt hij de procedure van het ziekenhuis die van toepassing is in geval van een lichamelijk 

letsel op de stageplaats door zich onmiddellijk naar de spoedgevallendienst te begeven. 

  



Onthaalbeleid van de student-stagiair in het irisnet 

  10 

LUIK BETREFFENDE DE STUDENT-STAGIAIR IN OBSERVATIE  

Definitie 

Met betrekking tot het onthaalbeleid van de student-stagiair verpleegkundige en zorgverlener in het 

irisnet, heeft de "student-stagiair in observatie" het statuut van observator, hij vervangt niet een 

loontrekkende. De opleiding van de stagiair is de voornaamste doelstelling van dit contract. 

I- Procedure 

Voorafgaand aan de stage wordt een observatiestagecontract getekend. Het is een pedagogische 

observatieovereenkomst.  

II- Observatie 

In het kader van zijn taken beperkt de stagiair zich tot het observeren van de handelingen van het 

ziekenhuispersoneel. In ieder geval zal hij geen enkele handeling kunnen uitvoeren. 

III- Verzekering 

Wat de verzekering betreft, wordt de stagiair gedekt door de verzekering die het ziekenhuis heeft 

afgesloten met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid.  

De stagiair is echter niet gedekt in geval van een ongeval tijdens de stage of tijdens het woon-

stageverkeer.  
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LUIK BETREFFENDE DE STUDENT GENEESKUNDE DIE EEN 

VERPLEEGKUNDIGE STAGE LOOPT 

Definitie 

In dit onthaalbeleid van de student-stagiair verpleegkundige en zorgverlener in het irisnet, voert de 

"student geneeskunde die een stage in de verpleegkunde loopt" dezelfde activiteiten uit als die van de 

studenten verpleegkunde tijdens hun eerste stages.  Dit is een initiatiestage. De activiteiten die worden 

uitgevoerd zijn die van zorgkundigen.  

Doelstellingen  

De opleiding van de stagiair is de voornaamste doelstelling van dit contract. De doelstellingen van deze 

stage zijn (niet-limitatief): 

- De student al vroeg in de medische opleiding bewust maken van bepaalde belangrijke aspecten 

van zijn toekomstig beroep, 

- Om zijn motivatie voor contact met patiënten en hun omgeving te testen en hem bewust te 

maken van hun psychologische benadering, 

- Het aanleren van de praktijk van bepaalde basisverpleegkundige handelingen,  

- Bewustmaking van de regels in verband met ziekenhuishygiëne,  

- Om het vermogen tot integratie in een zorgteam te testen,   

- Het belang doen inzien van beroepsethiek met betrekking tot het respecteren van de 

dienstregelingen en de beschikbaarheden. 

 

I- Het verwelkomen van de student geneeskunde die een stage in de verpleegkunde loopt 

De student-stagiair wordt onthaald door de studentreferent op de dienst van aanstelling voor de stage. 

II- Omkadering 

Om de integratie van de student geneeskunde in het verpleegkundig team te vergemakkelijken, wordt 

de student gedurende de stage opgevolgd door de studentreferent. 

III- Stageboekje en evaluatie 

Het stageboekje staat ter beschikking van de studentreferent die de uitvoering van de handelingen moet 

bekrachtigen en ter beschikking van de student die zo zijn opleiding kan volgen.  

Tegen het einde van de periode van de verplichte stage wordt de studentreferent uitgenodigd om de 

stage te evalueren van de student die van zijn dienst afhangt volgens de regels die werden bepaald door 

de faculteit geneeskunde van de student.  

Na afloop van de stage kan de student online een evaluatieformulier invullen over de uitgevoerde stage. 

(cf. Onthaalbrochure voor de studenten).  
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IV- Bescherming van de gezondheid van de student-stagiair 

Voor aanvang van de stage heeft de student voldaan aan zijn verplichtingen jegens zijn behandelend 

arts. 
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ONTVANGSTBEWIJS IN TE VULLEN DOOR DE STUDENT-STAGIAIR 

Naam: …………………………………….. 

Voornaam: ………………………………….. 

Geboortedatum : ..................... / …………. / ………………… 

Adres: .……………….. 

School: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Studiejaar: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Specifieke gegevens van de stage  Ziekenhuis: 

........................................................................................................................ 

Eenheid/ Dienst van aanstelling: ..................................................................................................  

Naam van de studentreferent: ………………………………………………………………………………………………...… 

Stageperiode: van ........................................................tot .................................................... 

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………….……..…, erken*:  

- vandaag een kopie te hebben ontvangen van het onthaalbeleid van de student-stagiair 

verpleegkundige en zorgverlener in de ziekenhuizen van het irisnet en ermee in te stemmen. In 

het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, erken ik dat ik de bepalingen in 

dit document heb gelezen en in het bijzonder het doel voor het gebruik van de 

persoonsgegevens die aan het ziekenhuis worden meegedeeld in het kader van het beheer en 

de administratie van stages voor studenten-stagiairs en mijn recht op toegang tot of rectificatie 

van mijn gegevens. 

-  

Opgemaakt te:........................................................, op ................/.................. / 20……….. 

Handtekening van de student-stagiair:  

 

* Schrappen wat niet past 

 

 

 


