PERSBERICHT
Gent, 9 mei 2014

Opleidingen verpleegkunde en werkveld
slaan handen in elkaar
Studentenvaardigheden worden beter afgestemd op praktijkbehoeften

De vier grote Gentse ziekenhuizen (AZ Maria Middelares, AZ Jan Palfijn, AZ Sint-Lucas en UZ
Gent) en vijf onderwijsinstellingen (HoGent, Arteveldehogeschool, BenedictusPoort, IVV SintVincentius en Vesaliusinstituut) hebben de handen in elkaar geslagen om het onderwijs en de
beroepspraktijk van verpleegkundigen beter op elkaar af te stemmen. De partners werkten
gemeenschappelijke procedures en een uniforme begeleiding uit. Die worden op de Dag van de
Verpleegkunde op 12 mei voorgesteld.
Op vraag van de Gentse ziekenhuizen werd het voorbije jaar gewerkt aan elf gemeenschappelijke
verpleegkundige procedures en een uniform begeleidingsdocument voor alle Gentse studenten die op
stage gaan in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Dat moet ervoor zorgen dat verpleegkundige
vaardigheden op een transparante manier aangeleerd worden, in overeenstemming met de behoeften
van het werkveld. Bovendien optimaliseert het begeleidingsdocument voor de stages de leer- en
groeikansen van de verpleegkundestudenten.
Vanaf september 2014 gebruiken alle Gentse onderwijsinstellingen met verpleegkundeopleidingen op
alle stageplaatsen de procedures en het begeleidingsdocument. Op 12 mei – Dag van de
Verpleegkunde - zullen de elf procedures door alle betrokken partners toegelicht en ondertekend
worden in het Huis van de Economie in Gent.

Programma
12.00 – 12.30: Onthaal
Moderator:
Lon Holtzer, Vlaams Zorgambassadeur
12.30 – 12.40: Welkomstwoord door Eddy Couckuyt, gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen,
bevoegd voor welzijn, gezondheid, jeugd, ontwikkelingssamenwerking, wonen en
toerisme
12.40 – 12.50: Toelichting bij het ontstaan van de gezamenlijke procedures door Hans
Crampe, verpleegkundig en paramedisch directeur AZ Maria Middelares Gent
12.50 – 13.00: Toelichting bij het stagebegeleidingsdocument door Patricia Claessens
(opleidingscoördinator Verpleegkunde Arteveldehogeschool) en Liesbeth Van Heck
(opleidingsvoorzitter Verpleegkunde HoGent)
13.00 – 13.10: Mogelijkheid tot vraagstelling
13.10 – 13.30: Slotwoord door Lon Holtzer, gevolgd door de officiële ondertekening
Afsluitende receptie

Praktisch
Huis Van De Economie

Seminariestraat 2
9000 Gent
Mogen wij vragen om uw aanwezigheid te bevestigen via 09 260 61 29 of Hilde.Bours@azmmsj.be

