JE 1STE STAGEDAG
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BRENG VOLGENDE ZAKEN STEEDS MEE OP JE 1STE STAGEDAG

De waarborg voor de identificatiebadge en de sleutels van de zorgeenheid (€25).
Je bankrekeningnummer voor de terugbetaling van de waarborg van €25.
Zorg dat je steeds de verzekeringsdocumenten van de school bij hebt.
Een kopie van je geldig gezondheidsbeoordelingsattest.
Je stagecontract in drievoud, ondertekend door de school en jezelf.

2

HOE LAAT DIEN JE AANWEZIG TE ZIJN?



Indien je aanvraag voor het internaat is goedgekeurd, wordt je om 08:30u verwacht in
de inkomhal aan het Onthaal. (Hoofdingang van ons Psychiatrisch Zorgcentrum)



Indien je geen gebruikt wenst te maken van ons internaat, wordt je om 09:30u verwacht
in de inkomhal aan het Onthaal. (Hoofdingang van ons Psychiatrisch Zorgcentrum).
Indien je de stageplaats Rado in Lanaken niet weet liggen, haalt een teamlid van Rado je
de 1ste stagedag, na de introductie, af aan het Onthaal.
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SLEUTELS EN IDENTIFICATIEBADGE

Bij de start wordt er door alle studenten een formulier ingevuld met persoonsgegevens.
Teneinde de sleutels in ontvangst te mogen nemen, wordt op de Rekendienst een waarborg
gevraagd van € 25.
Aan het einde van de stage wordt, na inlevering van de sleutels en identificatiebadge voor
studenten op het Onthaal (in de nieuwbouw), deze waarborg terug op je bankrekening gestort.
In overleg met de school wordt zeer strikt opgevolgd wie welke sleutels bezit. Ze zijn immers
genummerd, deze gegevens worden gekoppeld aan de naam en adresgegevens van de
student. Bij niet inlevering van de sleutels worden de gegevens doorgegeven aan de school die
het dan verder opneemt met de student. Ook het ziekenhuis kan acties (boetes, sancties,
PV,…) ondernemen om de sleutels te recupereren.
Het is belangrijk om de deuren die je opent, steeds opnieuw te sluiten en geen
sleutels te laten rondslingeren.
Je ontvangt ook een studentenbadge, waarop het logo van OPZC Rekem en STUDENT vermeld
zijn, zodat de patiënten weten dat je een stagiaire bent! Ook deze badge lever je, de laatste
stagedag, in bij het Onthaal!
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INTRODUCTIE

De stagecoördinator, mevr. Saskia Agten, zal jullie ontvangen en een korte uitleg geven
over de structuur van het ziekenhuis en een aantal praktische aspecten met jullie
overlopen.
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UURREGELING

Op de locatie waar je stage loopt krijg je je uurregeling. Deze wordt steeds in overleg
met de verpleegkundig leidinggevende en de stagebegeleiding opgemaakt. Je werkt
08:06u per stagedag, je hebt per dag 30 minuten verplichte pauze.
De 1ste stagedag werk je dus van 09:30u tot 17:36u.
Je moet ook 1 op 2 weekends stage doen.
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PARKEREN

De 1ste stagedag parkeer je je wagen op de centrale parking, vlak voor het
Onthaalgebouw. Waar je kan parkeren voor de rest van je stage wordt je tijdens het
introductie moment medegedeeld.
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MAALTIJDEN/BROODJES

De eerste stagedag moet je zelf voor je lunchpakket zorgen.
Mogelijkheden voor de rest van je stageperiode:





Gratis een middagmaal/pasta/salade/broodje bestellen, (max tot 10u) dit kan je gaan
nuttigen tussen 12 en 14 uur in het personeelsrestaurant in gebouw P4 (nieuwbouw van
ouderenzorg).
Je eigen lunchpakket meebrengen;
Je kan gratis gebruik maken van water en warme dranken op de locatie waar je stage
loopt..
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KLEDIJ/HYGIENE



Als stagiaire ben je zelf verantwoordelijk voor je werkkledij. De algemene richtlijn is dat
je de werkkledij op minimum 60° moet wassen.
Op Ouderenzorg en bij PVT MG worden witte schorten en werkpakjes gedragen.



Op de andere zorgeenheden draagt iedereen zijn/haar persoonlijke kledij. Deze dient
netjes en verzorgd te zijn.



Zichtbare piercings, ringen, armbanden, polshorloges, kunstnagels en hoofddeksels
worden niet toegelaten, omwille van hygiënische redenen.
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RISICO-ANALYSES en STAGEBELEVINGSFORMULIEREN

Samen met je stagementor neem je de risicoanalyse van de zorgeenheid door.
Beiden ondertekenen blad 2 van de werkpostfiche en bezorgen beide pagina’s van de
werkpostfiche op de 2de stagedag voor 10 uur aan de stagecoördinator Saskia Agten
(postbakje in oud onthaalgebouw).
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