Nederlandstalig Platform voor
Thuisverpleegkundigen

“Een brug bouwen, terwijl je erover loopt… “
Visietekst NPTV: “De contouren van de verdiepende stage in de
thuisverpleging”.

Visietekst NPTV stages

Doel van deze visietekst
-

De visietekst bevat het engagement en de concrete invulling van een kwaliteitsvolle
verdiepende stage voor de 4de jaars student bachelor verpleegkunde die kiest voor het
domein thuisverpleging.

Contouren
-

-

Binnen dit engagement zal optimaal rekening gehouden worden met de verwachtingen
vanuit de hogescholen aangaande deze verdiepende stage, daarbij zal de focus liggen op:
-

Klinisch redeneren

-

Autonomie

-

Evidence-based practice

-

Multidisciplinair samenwerken

-

Assertiviteit

-

Creativiteit

-

Coachend leiderschap

-

Kwaliteit van zorg

Voor de student die kiest voor een verdiepende stage binnen de thuisverpleging wordt
het volgende gegarandeerd:
-

Een studentvriendelijk leerklimaat

-

Voldoende leerkansen

-

Kwaliteitsvolle individuele begeleiding door een (hoofd)stagementor (bij voorkeur
door een bachelor verpleegkundige die een mentoren opleiding heeft gevolgd)

-

Kennismaking met thuisverpleging in al zijn facetten

-

Mogelijkheid om bachelor proef uit te werken

-

…
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Concrete invulling van de stageweken
-

-

-

Brede kennismaking met alle facetten van thuisverpleging
-

De hoofd- en/of adjunct-hoofverpleegkundige(n)

-

Gespecialiseerde teams/referentieverpleegkundigen (wondzorg, diabetes, …)

-

Administratie

-

Vormingen

-

Weekend- en/of avonddiensten (indien mogelijk)

-

…

Verdieping in lokale thuisverpleging (= toepassing van hetgeen met binnen de brede
kennismaking heeft leren kennen in de praktijk (nadruk op kwaliteit en coördinatie) onder
supervisie.
-

MDO

-

Zorgkwaliteit

-

Zorgcoördinatie

-

Zorgorganisatie

-

…

De patiëntenbezoeken door de studenten (alleen) worden als specifieke leerervaring
voorzien om de specificiteit van het autonoom handelen als thuisverpleegkundige en de
daaraan verbonden verantwoordelijkheid en voorwaarden (handelen binnen een
gestructureerd zorgteam – thuisverpleegkundige praktijk) concreet te beleven en aan te
leren. De begeleidende (thuis)verpleegkundige blijft in nauw contact met deze student
(telefonisch beschikbaar – op korte afstand – gebruik makend van hetzelfde
patiëntendossier - …). De beslissing om de student bepaalde bezoeken alleen te laten
uitvoeren – met begeleiding op afstand – gebeurt op zorgvuldige wijze na eerdere
gezamenlijke bezoeken aan de patiënt en met het akkoord van de patiënt.
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