Algemene informatie

Leerafdelingen

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

U bent of wordt opgenomen op een afdeling van het Antonius Ziekenhuis
waar stagiair(e)s werkzaam zijn.
Wat dit inhoudt en voor u betekent, wordt in deze folder uitgelegd.

Wat is een leerafdeling?

Op een leerafdeling worden de patiënten voor een deel verpleegd door
leerlingen die in opleiding zijn tot verpleegkundigen (stagiair(e)s). Dit gebeurt
onder voortdurend toezicht van een gediplomeerde verpleegkundige. De
stagiair(e)s zijn medeverantwoordelijk voor de zorg. Zij werken in de dag- en
avonddiensten. De stagiair(e)s volgen de opleiding in het dagonderwijs en
leren het beroep in de praktijk tijdens stages. Op de leerafdeling leren ze het
organiseren van de zorg en het nemen van de verantwoordelijkheid hiervoor.
De ontwikkeling van de leerafdeling wordt bewaakt door het afdelingshoofd
of de unitleider.

Wat merkt u van de leerafdeling?

Tijdens uw verblijf op de leerafdeling krijgt u te maken met verpleegkundigen
en stagiair(e)s. In het eerste deel van de stage zal de gediplomeerde
verpleegkundige aanwezig zijn als de stagiair(e) u verpleegt. Na verloop
van tijd zal de stagiair(e) u zelfstandig verplegen. Er is dan wel altijd een
gediplomeerde verpleegkundige op de afdeling aanwezig die toezicht houdt.
Deze verpleegkundige blijft medeverantwoordelijk voor de verpleegkundige
zorg. De stagiair(e) is tijdens de stage ook bezig met studieopdrachten en
heeft gesprekken met zijn of haar begeleiders.

Waarom een leerafdeling?

Het Antonius Ziekenhuis heeft gekozen voor leerafdelingen om 2 redenen.
• De behoefte aan geschoold personeel in ziekenhuizen is groot. Tijdens
de stages kan de belangstelling voor het werken in een ziekenhuis gewekt
worden. De leerafdeling biedt niet alleen gelegenheid de op school 		
geleerde vaardigheden in de praktijk te oefenen. De stagiair(e)s leren ook
uw zorgvraag te analyseren en de zorg aan u te organiseren. Op deze 		
manier raken zij thuis in het Antonius Ziekenhuis en zullen zij er na hun
stage misschien eerder voor kiezen in ons ziekenhuis te gaan werken.
• Opleidingsinstituten hebben veel moeite om voldoende stageplaatsen
te vinden. Het Antonius Ziekenhuis biedt leerlingen daarom graag 		
stageplaatsen aan.

Voor een goede evaluatie is het belangrijk om op de hoogte te zijn van
de ervaringen van alle betrokkenen. Wij waarderen het daarom als u uw
ervaringen, op- en aanmerkingen of verbeterpunten aan ons wilt doorgeven.
U kunt deze op- en aanmerkingen doorgeven aan de verpleegkundige of de
unitleider of op het enquêteformulier aangeven.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Vragen?

Mocht u dringende vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die ook
bespreken met een verpleegkundige of de unitleider van de afdeling waar u
opgenomen bent.
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