AZ Sint-Maarten,
da’s mijn traject!

Jij kiest een stage-eenheid met de discipline
waarin je je graag wil verdiepen,

wij bieden jou een traject
dat aansluit bij deze ‘moederdienst’.
Dompel je onder
De eerste weken van je stageperiode werk je je helemaal in op de door jou gekozen moederdienst.
Dat doe je onder begeleiding van jouw mentor/coach. Intussen maak je kennis met alle aspecten van de
zorg en activiteiten op deze eenheid. Naarmate je jouw moederdienst meer leert kennen, krijg je steeds
meer verantwoordelijkheid. Jouw coach ondersteunt je om te groeien en om steeds zelfstandiger te kunnen
functioneren. Onder begeleiding ontdek je alle facetten die op deze dienst van belang zijn, groot en minder groot.

Verruim je blik
Je kiest, afhankelijk van jouw interesses, 1 tot 3 diensten uit ons aanbod waarmee jouw moederdienst
samenwerkt. Wij plannen voor jou satellietstages van 1 week op de door jou gekozen dienst(en) zodat je een
duidelijk beeld kan krijgen van hun werking. Tussen de satellietstages door keer je telkens minstens een week
terug naar jouw moederdienst. Op die manier blijf je goed contact houden met jouw mentor die je centrale
aanspreekpunt blijft over de hele stageperiode heen. Jouw stage wordt altijd afgesloten met minstens 2 weken
stage op je moederdienst.

Verrassend veelzijdig
Ook een korte inkijk bij minder voor de hand liggende diensten is mogelijk. Heb je er al aan gedacht om een
observatie bij de tabacoloog te kiezen in jouw traject pneumologie? Benieuwd hoe onze OK- en opnameplanners
ervoor zorgen dat een patiënt in het juiste bed terecht komt en de ingrepen binnen OK in een passend schema
gepland worden? Meer verrassende diensten vind je op de volgende pagina. Op sommige diensten kan je 1 of
enkele dagen observeren. Zo krijg je inzicht in wat zij doen en hoe ze daarvoor zorgen.

Dit is jouw kans
Heb je een specifieke interesse? Heb je altijd al een bepaalde dienst of eenheid van binnenuit willen leren
kennen? Laat het ons weten! Als dit binnen jouw traject past, kijken wij na wat we voor je kunnen doen.

Een greep uit het aanbod en een mogelijk stageschema vind je alvast op de volgende pagina’s.

Het resultaat?
Een stage op maat van jouw interesses!
Vragen over jouw mogelijkheden?
Neem contact op met onze stagecoördinator:
stagelopenbij.azsintmaarten@emmaus.be of 015 89 11 43

Dagbehandeling
heelkunde

Sociale dienst

Geriatrisch
dagziekenhuis

Pediatrie

Materniteit

Fysische
geneeskunde en
revalidatie
(kine-ergo-logo)

…

Radiotherapie

Dageenheid
oncologie

Psychosociaal
support team

Psychiatrische
dageenheid

Borstkliniek

Dieetdienst

Kritieke dienst
- Spoedgevallen
- Intensieve zorg
- Medium care (focus cardio)
- Operatiekwartier/recovery

Moederdiensten = kies 1 discipline uit de gekleurde vakken
Satellietstage/observatie = kies eenheden/diensten uit witte en gekleurde vakken (voorwaarde: link met moederdienst)

Geriatrische eenheid
- Geriatrie
- Orthogeriatrie
- Psychogeriatrie

Diabeteskliniek

Hospitalisatieeenheid
spoedgevallen

Obesitascentrum

Wondzorg
consultatie

Medische
beeldvorming

OK- en
opnameplanning

Consultatie
(functiemeting,
endoscopie,
uroscopie,…)

Interne liaison
geriatrie

Eenheid heelkunde
- Kort verblijf
- Orthopedie/vaatheelkunde
- Algemene en abdominale
heelkunde/urologie/gynaecologie
- Neurochirurgie/MKA

Revalidatie-eenheid
- Cardio-pulmonaire revalidatie
- Locomotorische revalidatie

Psychiatrische eenheid
- Open eenheid
- Gesloten eenheid

Dagziekenhuis
heelkunde/inwendige
geneeskunde

Voorbeeld stageschema
week 1 tem 5 moederdienst
week 6
satelliet keuze 1
week 7
moederdienst
week 8
satelliet keuze 2
week 9
moederdienst
week 10
satelliet keuze 3
week 11 en 12 moederdienst

Pijnverpleegkundige

Psycholoog/
Therapeut

Tabacologie

Cathlab/
Cardioteam

Eenheid inwendige geneeskunde
- Neurologie
- Beroertezorg
- Oncologie
- Pneumologie
- Cardiologie
- Palliatieve zorg

Zo zou jouw stage eruit kunnen zien
TRAJECT CARDIOLOGIE
Moederdienst

eenheid inwendige geneeskunde – cardiologie

Satelliet 1

cathlab/cardioteam/functiemetingen

Satelliet 2

medium care/intensieve zorg

Satelliet 3

cardio-pulmonaire revalidatie

Observaties

diabeteskliniek, spoedgevallen, kinesist

TRAJECT GYNAECOLOGIE
Moederdienst

eenheid heelkunde - gynaecologie

Satelliet 1

operatiekwartier/recovery

Satelliet 2

PSST/borstkliniek

Satelliet 3

(dag)eenheid oncologie

Observaties

OK- en opnameplanning, materniteit, radiotherapie

TRAJECT ORTHO-GERIATRIE
Moederdienst

eenheid ortho-geriatrie

Satelliet 1

intensieve zorg/spoedgevallen

Satelliet 2

eenheid orthopedische heelkunde

Satelliet 3

operatiekwartier

Observaties

sociale dienst, geriatrisch dagziekenhuis incl. interne liaison geriatrie, med. beeldvorming

TRAJECT PSYCHIATRIE
Moederdienst

psychiatrische eenheid

Satelliet 1

gesloten psychiatrische eenheid

Satelliet 2

eenheid psychiatrische dagbehandeling

Satelliet 3

eenheid psycho-geriatrie

Observaties

consultatie, tabacoloog, psycholoog/therapeut

TRAJECT NEUROLOGIE
Moederdienst

eenheid inwendige geneeskunde – neurologie

Satelliet 1

eenheid beroertezorg

Satelliet 2

eenheid locomotorische revalidatie

Satelliet 3

medium care/intensieve zorg

Observaties

pijnverpleegkundige, logopedist, medische beeldvorming

Vragen over jouw mogelijkheden?
Neem contact op met onze stagecoördinator:
stagelopenbij.azsintmaarten@emmaus.be of 015 89 11 43

