
In AZ Sint-Lucas ben je voor een uitdagende stage aan het juiste adres 

En wel omdat...
•  we je inzicht geven in de functie van de dagdienstverantwoordelijke  

door één of meerdere dagen mee te lopen; 
•  je de rol van mentor zult opnemen  

door de studentenuren op te maken, de studenten te ontvangen, rond te leiden en te coachen; 
•  je de afdeling op een andere manier leert kennen  

door onder andere het volgen van een teamvergadering, het bijwonen van een multidisciplinair over-
leg en het samenwerken met de paramedici; 

•  je kennis enorm zal verdiepen  
door je in contact te brengen met onze expertverpleegkundigen maar je ook kunt terugvallen op 
jarenlange ervaring van collega’s op de afdeling; 

•  we je autonoom en zelfstandig laten werken  
door je opnames, ontslagen, afspraken, zorgregie … te laten regelen, maar je ook de afdelingstelefoon 
te overhandigen om de arts, de thuiszorg… te contacteren;

•  je verder te laten bekwamen  
door interne vorming te volgen, e-learnings te doorlopen, je te trainen in ons medicatiebeheer en 
elektronisch patiëntendossier;

•  we je een persoonlijk inscholingstraject bezorgen

Wat bieden we je nog aan? 

•  Gratis gebruik van onze parkeertoren
•  Verschillende meemaakstages
•  Voordelig en lekker eten in het personeelsrestaurant 
•  Een mentor die een opleiding gevolgd heeft om je deskundig te coachen en die tijd krijgt om je te 

begeleiden

Je kunt steeds terecht bij je mentor,  de hoofdverpleegkundige, het verpleegkundig team of de be-
geleidingsverpleegkundige met al jouw vragen. We zijn ook benieuwd naar jouw mening over onze 
werking op de afdeling en in het ziekenhuis. Samen met de mentoren en de dienstverantwoordelijken 
bereiden we ons optimaal voor om jou een leerrijke verdiepende en verbredende stage aan te bieden! 
Eentje waarvan we willen dat die erg positief blijft hangen!

Stage bij AZ Sint-Lucas
voor vierdejaars



AZ Sint-Lucas is een modern en sociaal ziekenhuis in hartje Gent

Wie zijn wij?

Beddenhuis 
AZ Sint-Lucas telt 779 bedden hospitalisatie + 122 bedden dagzieken-
huis. Jaarlijks worden circa 68.000 patiënten opgenomen, waarvan 
38.501 in het dagziekenhuis. 

Medisch aanbod 
AZ Sint-Lucas is een basisziekenhuis voor alle medische disciplines. Er 
zijn ook gespecialiseerde programma’s voor o.a. oncologie-radiothera-
pie, neurochirurgie, dialyse, interventionele radiologie. Het ziekenhuis 
beschikt over de tweede grootste materniteit van Vlaanderen, een 
uitgebreide dienst spoedgevallen met MUG-dienst en een interventio-
neel hartcentrum. 

Betrouwbare zorg 
Aandacht voor elke mens in al zijn aspecten maakt de basisfilosofie 
van AZ Sint-Lucas uit. Naast de medische zorg, biedt het ziekenhuis 
zijn patiënten een totaalzorg die rekening houdt met sociale, psychi-
sche en spirituele dimensies. Kwaliteitszorg en een open communica-
tie met de patiënt dragen daartoe bij. 

Medewerkers 
AZ Sint-Lucas dankt zijn kwaliteit aan de mensen die er werken. 
Naast de uitgebreide medische staf van zo’n 237 artsen, telt 
het ziekenhuis circa 2.350 medewerkers. Daarmee behoort AZ 
Sint-Lucas tot één van de grootste werkgevers uit de streek. 

Samenwerking 
Om zijn verschillende maatschappelijke opdrachten te verwezen-
lijken, kan AZ Sint-Lucas rekenen op een uitgebreid netwerk van 
samenwerkingsverbanden met andere actoren in de gezondheids-
zorg. Zowel met de eerstelijnszorg als met diverse andere zieken-
huizen en instellingen uit de wijde regio onderhoudt AZ Sint-Lucas 
uitstekende contacten.



Aanbod stageplaatsen

Afdeling Type patiënten Leerkansen Extra aanbod
Aantal  

studenten 
Semester 1

Aantal  
studenten 
Semester 2

Extra info

Algemene orthopedie/  
onco-gynaecologie 

Heelkunde 1 

Patiënten met nood aan spi-
nale chirurgie, prothesechi-
rurgie of behandeling i.k.v. 
oncologische gynaecologie 

Naast zelfstandige totaal-
zorg incl. preoperatieve 
voorbereidingen, postopera-
tieve opvolging, wondzorg 
en patiënteneducatie, kun je 
kennismaken met multidis-
ciplinaire opvolging op basis 
van het programma Rapid 
Recovery waarmee patiënten 
sneller revalideren 

•  Ingre(e)p(en) meevolgen in 
het operatiekwartier 

•  Ambulante infomomenten 
voor patiënten die een knie- 
en heupprothese nodig 
hebben 

•  Een meemaakdag in de 
preopnamebalie 

1 1

Chirurgisch kortverblijf 

Heelkunde 2 

Gevarieerde patiëntengroep 
met nood aan een chirurgi-
sche ingreep in kortverblijf 
en patiënten met onderzoek 
i.k.v. slaapstoornissen 

Een zelfstandige totaalzorg 
van opname tot ontslag met 
focus op korte zorgtrajecten 
en verdieping in slaapstudies 

•  Ingre(e)p(en) meevolgen in 
het operatiekwartier 

•  Eén week preopnamebalie 
(ambulante dienst waar pa-
tiënten vóór een geplande 
chirurgische ingreep langs-
komen en waar ze preopera-
tief worden gescreend) 

1 1 Deze afdeling is 
open tot zaterdag-
middag, herstart op 
maandag

Neurochirurgie 
Neurologie 

Heelkunde 4 

Patiënten met nood aan een 
neurochirurgische ingreep 
en patiënten met niet-aange-
boren hersenaandoeningen, 
patiënten met bewegings-
stoornissen (o.a. de ziekte 
van Parkinson en acute 
neurologische pathologie 
(met uitzondering van CVA)

Naast zelfstandige totaalzorg 
incl. preoperatieve voorbe-
reidingen, postoperatieve 
opvolging, wondzorg, kathe-
terzorg en patiënteneducatie, 
kun je kennis maken met 
complexere multidisciplinaire 
opvolging 

•  Ingre(e)p(en) meevolgen in 
het operatiekwartier 

•  Procedure deep brain stimu-
lation (DBS) bijwonen

•  Een meemaak dag in de 
pre-opnamebalie 

•  Uitwisseling met hartvaat-
centrum

•  Meevolgen van consultatie 

1 Leerwerk-
plaats: stage 
derdejaars, 
er kunnen 
geen andere 
studenten 
stage lopen

Algemene chirurgie 

Heelkunde 6 

Patiënten opgenomen voor 
abdominale, urologische in-
grepen, ook specialismen als 
neus-, keel- en oorziekten 

Naast zelfstandige totaalzorg 
incl. preoperatieve voorbe-
reidingen, postoperatieve 
opvolging, wondzorg, kathe-
terzorg en patiënteneducatie, 
kun je kennis maken met 
complexere multidisciplinaire 
opvolging 

•  Ingre(e)p(en) meevolgen in 
het operatiekwartier 

1 1
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Aanbod stageplaatsen

Afdeling Type patiënten Leerkansen Extra aanbod
Aantal  

studenten 
Semester 1

Aantal  
studenten 
Semester 2

Hart- en vaatziekten
Longziekten

Inwendige 1 

Afdeling gemengd interne
geneeskunde en vaatheel-
kunde

Educatie en totaalzorg aan
patiënt, deelname MDO,  
zelfstandig complexe wondzorg 
uitvoeren

•  Hart- en vaatcentrum
•  Internistisch dagziekenhuis (bron-

choscopie),
•  Hartfalenverpleegkundige

1 Leerwerk-
plaats: stage 
derdejaars, 
er kunnen 
geen andere 
studenten 
stage lopen

Neurologie 

Inwendige 3

Patiënten opgenomen met
neuro pathologie in al zijn
facetten (MS, Parkinson,
Stroke …) met ruime aan-
dacht voor multidisciplinaire 
zorg

Opvolgen van de klinische toe-
stand a.d.h.v. gevalideerde meet-
schalen (NIHS), instaan voor de 
totaalzorg van de patiënt, deelna-
me aan multidisciplinair overleg 
en bijwonen evaluaties opgemaakt 
door paramedici (bv. slikscreening 
door logopedie, ADL met ergothe-
rapeut...)

•  Patiënt met acuut CVA volgen nl. 
interventie op HVC bijwonen (bv. 
trombectomie)

•  Uitwisseling met eenheid beroerte-
zorg en met SP neuro om zo zicht 
te krijgen op het volledig traject van 
een CVA-patiënt in ons ziekenhuis

1 1

Endocrinologie
Nierziekten
Hartziekten

Inwendige 4 

Totaalzorg aan patiënten 
vaak gekenmerkt met multi-
pathologie

Instaan voor de educatie aan
endocrinopatiënten, opvolging 
cardiopatiënten en aandacht voor 
totaalzorg van de nierpatiënt in al 
zijn facetten

•  Uitwisseling met hemodialyse afdeling
•  Contact met diabetesverpleegkundige

1 1

Maag-, darm- en lever-
ziekten

Inwendige 5

Zorg voor patiënten met acu-
te en chronische maag-darm-
leveraandoeningen (aandacht 
voor fysieke en psychische 
component van de aandoe-
ning)

Totaalzorg aan patiënt, van diag-
nostiek tot therapie aandacht voor 
onderliggende mechanismen die 
aanleiding geven tot ziekte bv. het 
effect van middelengebruik op het 
menselijk lichaam

•  Uitwisseling met OK (ERCP), Inter-
nistisch dagziekenhuis (Gastro/co-
lonoscopie),

•  Studieverpleegkundige

1 Leerwerk-
plaats: stage 
derdejaars, 
er kunnen 
geen andere 
studenten 
stage lopen

Oncologie

Inwendige 6

Patiënten met complexe
oncologische en hematologi-
sche problematiek

Een zelfstandige totaalzorg met 
complexe verpleegtechnische 
vaardigheden met focus op multi-
disciplinaire samenwerking

•  Uitwisseling met radiotherapie, onco-
logisch dagziekenhuis

•  Interpreteren van chemoschema’s
•  Contacten met oncologisch begelei-

dingsteam en palliatief supportteam
•  Zicht op klinische studies en 

MOC-werking

1 1
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Aanbod stageplaatsen

Afdeling Type patiënten Leerkansen Extra aanbod
Aantal  

studenten 
Semester 1

Aantal  
studenten 
Semester 2

Longziekten

Inwendige 8

Patiënten met acute en chroni-
sche longaandoeningen 

Educatie aan patiënt om i.k.v. 
aerosol en puffertherapie, pati-
ent begeleiden tijdens onder-
zoeken maar ook aandacht voor 
ondersteuning voor patiënten 
met ongunstige diagnose, deel-
name multidisciplinair overleg

•  Consultatie longziekten (longfunctie-
testen)

•  Internistisch dagziekenhuis (bron-
choscopie)

1 Leerwerk-
plaats: stage 
derdejaars, 
er kunnen 
geen andere 
studenten 
stage lopen

Sp chronische Patiënten die na een acute 
pathologie nood hebben aan bij-
komende revalidatie ter voorbe-
reiding van een ontslag naar huis 
of een thuis vervangend milieu

Focus multidisciplinaire samen-
werking en zelfredzaamheid 
van de patiënt handhaven of 
verbeteren

1 1

Sp cardiopulmonair Chronische en revaliderende 
patiënten met cardiale en respi-
ratoire problematiek

Een zelfstandige totaalzorg 
met focus op multidisciplinaire 
samenwerking

•  Uitwisseling met hartrevalidatie 1 Leerwerk-
plaats: stage 
derdejaars, 
er kunnen 
geen andere 
studenten 
stage lopen

Sp neurologie Chronische en revaliderende 
patiënten met niet-aangeboren 
hersenafwijkingen

Een zelfstandige totaalzorg 
met focus op multidisciplinaire 
samenwerking

•  Hart- en vaatcentrum Leerwerk-
plaats: stage 
derdejaars, 
er kunnen 
geen andere 
studenten 
stage lopen

1

Totale cognitie afdeling

Geriatrie 2

Patiënten met gekende cognitie-
ve problematiek met een bijko-
mende acute problematiek

Focus op totaalzorg cognitie 
en multidisciplinaire werking

•  Uitwisseling met geriatrisch dagzieken-
huis waar de diagnostiek plaatsvindt

1 1

Orthogeriatrie

Geriatrie 3

Patiënten met een geriatrisch 
risicoprofiel met een traumatolo-
gisch probleem

Focus op multidisciplinaire 
werking en co-management 
tussen orthopedie en geriatrie

•  Operatiekwartier 1 1

Algemene acute G
Geriatrie 1
Geriatrie 4
Geriatrie 5

Patiënten met een acute geria-
trische problematiek

Focus op multidisciplinaire 
werking en de zelfredzaam-
heid van de oudere zorgvrager 
handhaven of verbeteren

•  Uitwisseling interne liaison geriatrie
•  Uitwisseling met geriatrisch dagzieken-

huis waar de diagnostiek plaatsvindt
•  Uitwisseling woonzorgcentrum

1 1
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Aanbod stageplaatsen

Afdeling Type patiënten Leerkansen Extra aanbod
Aantal  

studenten 
Semester 1

Aantal  
studenten 
Semester 2

Extra info

Oncologie Patiënten met oncologische 
behandeling in dagsetting

Focus op complexe verpleeg-
technische patiëntenzorg

•  Uitwisseling oncologisch begelei-
dingsteam

•  Contact met palliatief support 
team, sociale dienst

•  Inzicht in MOC-werking

1 1 Deze afdeling is ‘s 
nachts, zaterdag en 
zondag niet geopend

Geriatrie Patiënten met een geriatrisch 
profiel met een dagbehande-
ling of cognitieve testing

Focus op de fragiele oudere 
zorgvrager

•  Uitwisseling met geriatrische 
afdelingen en met woonzorgcen-
trum

1 1 Deze afdeling is ‘s 
nachts, zaterdag en 
zondag niet geopend

Chirurgie Patiënten met een chirurgi-
sche dagbehandeling

Een zelfstandige totaalzorg 
van opname tot ontslag

•  Uitwisseling met pijnkliniek, 
interne dagkliniek en oog- en 
handcentrum, operatieafdeling

1 1 Deze afdeling is ‘s 
nachts, zaterdag en 
zondag niet geopend

Interne Patiënten met een internis-
tische dagbehandeling of 
behandeling in de pijnkliniek

Een zelfstandige totaalzorg 
van opname tot ontslag

•  Uitwisseling met pijnkliniek, 
chirurgisch dagkliniek en oog- en 
handcentrum

•  Contact met pijn- en reumaver-
pleegkundige

1 1 Deze afdeling is ‘s 
nachts, zaterdag en 
zondag niet geopend

Operatieafdeling Patiënten met een chirurgi-
sche dagbehandeling

Een zelfstandige opvolging 
van de patiënt van voorberei-
ding tot recovery

•  Uitwisseling met recovery, chirur-
gisch dagkliniek

1 1 Deze afdeling is ‘s 
nachts, zaterdag en 
zondag niet geopend

Psychiatrie

PAAZ

Patiënten met psychiatrische 
problematiek bij de verblij-
vende patiënt als bij patiën-
ten in dagbehandeling

Focus op begeleiding en mul-
tidisciplinaire samenwerking

•  Interne liaison psychiatrie en 
dagbehandeling

1 Leerwerk-
plaats: stage 
derdejaars, 
er kunnen 
geen andere 
studenten 
stage lopen

Neonatologie Zorg voor prematuren, dysma-
turen, voor zieke neonaten en 
baby’s die bijzondere zorgen 
nodig hebben

Opvolging en observatie van 
neonaten, ondersteuning van 
ouders tijdens verzorging, 
voedingsmomenten

•  Uitwisseling met pediatrie,
•  Volgen en opvang tijdens primaire 

en secundaire sectio
•  Opvang na pathologische bevalling

1 1

Kinderafdeling Patiënten jonger dan 15 jaar Focus op kind en ouder •  Meevolgen van consulatie kinder-
ziekten en psycholoog,

•  deelnemen aan allergielongfunc-
tietesten

•  Uitwisseling met neonatologie
•  Zicht krijgen op voedingsgebeuren

1 1
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Aanbod stageplaatsen

Afdeling Type patiënten Leerkansen Extra aanbod
Aantal  

studenten 
Semester 1

Aantal  
studenten 
Semester 2

Extra info

Operatiekwartier Patiënten met een chirurgi-
sche ingreep

Een zelfstandige opvolging 
van de patiënt van voorberei-
ding tot recovery

•  Uitwisseling met recovery 1 1

Recovery Postoperatieve patiënten Een zelfstandige opvolging 
van de patiënt van recovery 
tot transfer naar de afdeling 

•  Uitwisseling met OK en 
heelkundige afdeling

•  Kennis preopnamebalie

1 1

Hart- en vaatcentrum Patiënten met een cardio-
vasculaire of neurologische 
problematiek met nood aan 
een behandeling in het hart- 
en vaatcentrum

Het uitvoeren van complexe 
verpleegtechnische hande-
lingen onder supervisie en 
zelfstandige voorbereiding en 
opvolging van de patiënt pré 
en post behandeling

•  Uitwisseling met Eenheid 
beroertezorg / CCU

1 1 Deze afdeling is ‘s 
nachts, zaterdag en 
zondag niet geo-
pend

Intensieve zorg Specifieke zorg voor de 
zwaar zieke patiënt (chirur-
gische en interne pathologie) 
in een complexe en techni-
sche omgeving

Actief participeren in totaal-
zorg van de patiënt onder 
supervisie van een ervaren 
collega, actieve bijdrage in het 
multidisciplinair overleg

•  Begeleiding van transport 
naar verschillende afdelin-
gen en onderzoeken (bv. 
medische beeldvorming)

2 2

Spoedgevallen Patiënten die beroep doen 
op spoedopname in al zijn 
facetten

Actief participeren in totaalzorg 
van de patiënt onder supervisie 
van een ervaren collega

•  Doorlopen verschillende 
zones + UG-functie

2 2

Radiotherapie Patiënten met een behande-
ling binnen radiotherapie

Focus op ondersteunen bij 
technische onderzoeken in 
combinatie met educatie en 
begeleiding van complexe 
patiëntenpopulatie

•  Uitwisseling met oncolo-
gisch begeleidingsteam

1 / Deze afdeling is ‘s 
nachts, zaterdag en 
zondag niet geo-
pend

Dialyse Patiënten met een nefrolo-
gische problematiek in een 
dialysebehandeling

Het uitvoeren van complexe 
verpleegtechnische hande-
lingen onder supervisie en 
zelfstandige opvolging van 
het dialyse proces met een 
focus op de multidisciplinaire 
benadering

•  Peritoneaal dialyseverpleeg-
kundige

•  Diëtisten
•  Operatiekwartier (plaatsen 

fistel)
•  Predialysegesprek
•  Uitwisseling met de ver-

pleegafdeling endocrinologie

1 1 Deze afdeling is ‘s 
nachts, zaterdag en 
zondag niet geo-
pend

Medische 
beeldvorming

Patiënten met zeer diverse 
pathologieën met nood aan 
een radiologisch onderzoek

Het zelfstandig en onder 
supervisie uitvoeren van ra-
diologische onderzoeken (RX, 
MR, CT)

1 1
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