
Betreft: Thermometer voor studenten verpleegkunde in bruikleen

(m.u.v. afdelingen pediatrie, spoed, iza, OK)

Beste student,

De verpleegkundigen van ons ziekenhuis beschikken over een gepersonaliseerde thermometer. Ook
onze studenten willen wij een thermometer in bruikleen aanbieden tijdens de stageperiode in ons
ziekenhuis.

U bent niet verplicht er één te nemen, maar het kan wel een meerwaarde betekenen tijdens uw stage
in ons ziekenhuis. Het is immers niet de bedoeling dat u de thermometer van de verpleegkundigen
continu moet lenen.

Hoe kan ik een thermometer verkrijgen?

Bij aanvang van de stage:

 Indien u een thermometer wenst, kan u deze afhalen bij de opleidingscoördinator tijdens de
openingsuren (8u30-12u30). U betaalt hiervoor een waarborg van 10 euro.

Bij het beëindigen van de stage:

 Na de stage levert u deze thermometer terug in bij de opleidingscoördinator. U krijgt de
betaalde waarborg terug.

Volgende afspraken zijn van toepassing:

 Het afhalen of inleveren van de thermometer kan enkel tijdens werkdagen bij de
opleidingscoördinator. Indien de opleidingscoördinator in vergadering is, dient u op een ander
moment terug te komen.

 U dient uw thermometer na uw stageperiode persoonlijk af te geven aan een medewerker van
de opleidingscoördinator. U mag uw thermometer niet door een collega-student laten
inleveren, noch de thermometer van een collega-student samen met die van u terug inleveren.
Er wordt geen geld meegegeven dat niet rechtstreeks aan u toebehoort. Er worden geen
thermometers via postvakjes of brievenbussen, ... teruggegeven aan de
opleidingscoördinator. Op die manier kan u uw waarborg niet recupereren.

 U mag enkel de thermometer inleveren die u ontvangen heeft van de opleidingscoördinator,
voorzien van het logo ‘student’.

Gelieve zorg te dragen voor het materiaal:

 Het inleveren van kapotte thermometers heeft als gevolg dat de waarborg niet wordt
teruggegeven.

 Een thermometer verliezen houdt ook in dat u uw waarborg niet kan recupereren.

We wensen u een leerrijke stage toe!

Els Thijs Sandra Bouilliart
Middenkader verpleging Opleidingscoördinator


