
RICHTLIJNEN PATIENTVEILIGE ZORG VOOR STAGIAIRS  

Handhygiëne  
• Je kent de 5 momenten voor handhygiëne die van toepassing zijn: handen ontsmetten  

o Voor én na het aanraken van de patiënt  

o Nadat je blootgesteld werd aan lichaamsvochten: handen wassen en daarna ontsmetten  

o Nadat je gerief of materiaal in de omgeving van de patiënt aangeraakt hebt  

o Voor een zuivere handeling (plaatsen katheter, toedienen medicatie, bereiden medicatie, 

enz.)  

• Handalcohol is aanwezig in elke patiëntenkamer (Aniosgel of Sterillium). Respecteer de contacttijd (30 

sec) en pas steeds de 6-stappen techniek toe.  

• Bij potentieel contact met lichaamsvochten: draag niet-steriele handschoenen en ontsmet de handen na 

het verwijderen van de handschoenen  

• Je draagt GEEN polshorloge, GEEN juwelen t.h.v. de handen/polsen en je verwijdert kunstnagels en 

nagellak. Je zorgt ervoor dat de voorarmen steeds vrij zijn en dat mouwen niet zichtbaar zijn vanonder 

het uniform. Je nagels zijn steeds proper en kortgeknipt.  

• Indien een patiënt op een isolatiekamer verblijft (hygiënekaart aan de deur), vraag je een 

verpleegkundige wat je moet doen. Je draagt steeds de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen 

bij het betreden van de kamer.  

  

  

  

Identificatie van stagiairs  
Je zorgt ervoor dat je altijd identificeerbaar bent door middel van badge met naam & foto of opschrift op 

jouw werkkledij en identificatiekaart (met vermelding “stagiair”).  

  

 



Correcte patiëntenidentificatie  
Elke patiënt draagt een identificatiebandje. Onze zorgverstrekkers controleren heel frequent de naam en 

de geboortedatum van de patiënt, onder andere op basis van dit bandje. Je controleert ook steeds de 

identiteit van de patiënt.   

  

Valpreventie  
Je hebt aandacht voor de valpreventie. Zie hieronder: checklist bij het verlaten van de kamer en 

screening in KWS (patiëntendossier) 

 

 

 

 

 

 



Recht op klachtenbemiddeling  
De patiënt heeft onder andere recht op klachtenbemiddeling. Als de patiënt een klacht uit, verwittig je 

het afdelingshoofd.   

Goed geïnformeerd  
• Tijdens het onthaalmoment of instapmoment krijg je informatie over de organisatie (zie 

website).  

• Je hebt voor de aanvang van jouw stage de algemene stagebrochure en de afdelingsbrochure 

(voor patiëntenzorg) grondig doorgenomen (zie website).  

Noodplanning  
• Elke student neemt bij aanvang van de stage de korte inleiding betreffende noodplanning door: 

deze is terug te vinden in de algemene stagebrochure (zie website + bijlage).   

• Het is uiterst belangrijk dat iedereen weet wat hij moet doen in nood  

• Bij nood aan reanimatie verwittig je altijd onmiddellijk de verpleegkundige (zie onderstaand 

‘acute hulpverlening’)  

• Bij het opmerken van brand onderneem je de volgende stappen in de juiste volgorde:  

1. Sla alarm. Dit kan onder meer door het indrukken van de rode brandalarmknoppen  

die overal verspreid zijn.  

2. Doe 1 bluspoging. Hiervoor gebruik je de  aanwezige brandblusmiddelen.  

3. Je kan helpen om de patiënten te evacueren. Dit doen we steeds tot na de eerste 

branddeur. Ramen en deuren worden gesloten. Gebruik in geen geval de lift.   

Noodnummers  
• Merk je een situatie op waarbij dringende hulp nodig is, kan je terecht op volgende nummers:  

o Brand: 9977 (via dect) of 056 63 99 77 (via GSM)  

o Reanimatie: 9999 (via dect) of 056 63 99 99 (via GSM)  

o Security: 9966 (via dect) of 056 63 99 66 (via GSM)  

• Deze nummers vind je ook op een sticker op de achterkant van de badge. Heb je geen sticker? 

Neem contact op met preventie (dect 6400).   

Prikongeval, arbeidsongeval  
• In geval van ongeval tijdens je stage of op weg van of naar je stageplaats, breng je 

onmiddellijk je afdelingshoofd op de hoogte.  

• Een prikongeval of incident met bloedcontact of contact met lichaamsvochten wordt altijd als 

een ongeval beschouwd.  

• Te nemen actie:   

o Medische verzorging  

o Contact opnemen met de school voor aangifte aan de schoolverzekering en het bekomen 

van de nodige documenten.  

o Medisch attest laten invullen door de behandelende arts  

o Melden aan de dienst voor preventie en bescherming op het werk.  

 



Gevaarlijke producten  
Op het etiket van elk (gevaarlijk) product vind je de basisveiligheidsmaatregelen bij het gebruik van dit 

product. Onze medewerkers kunnen je ook een veiligheidskaart van een bepaald product bezorgen.   

Acute hulpverlening  
• We geven je graag info rond de rol van de stagiair wanneer iemand in zijn/haar omgeving 

onwel wordt:  

• Signaleren!   

1. Roep de hulp in van een professionele zorgverlener in jouw buurt  

2. Indien niet beschikbaar:  

o Druk op de reanimatieknop:  

 Campus kennedylaan: zie foto 1  

 Campus reepkaai: zie foto 2  

   

 

3. Bel met intern nummer: 9999  

GSM: 056 63 99 99 

4. Blijf bij de patiënt tot een professionele zorgverlener het van jou overneemt. Indien je 

EHBO kent: start in afwachting de eerste hulp.   

5. Haal op vraag de inhoud van de AED-kast (zie foto 3)  

6. Vang indien nodig bezoek op.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Poster “Veilige zorg”  

 

  

  

 



 

Bijlage: basiskennis noodplanning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

  

  


