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Van: Opleidingscoördinator     Datum 1ste uitgave: 06/10/2020    
Voor: Alle medewerkers van het H.Hartziekenhuis Mol  Datum herziening : 05/07/2021   

 Alle stagepartners  

 

Onderwerp: Stagewerking Heilig Hart ziekenhuis Mol tijdens Covid-19 pandemie 
 
 

Definitie (omschrijving) : 
 
Maatregelen COVID – 19 tijdens stages. 
Stage- informatie voor 

 volwassen-, hoger- en universitair onderwijs,  

 secundair onderwijs  
 

Doelgroep: 
 

Alle studenten en leerlingen die stage doen in het H. Hartziekenhuis Mol tijdens de Covid-19 pandemie. 
Alle stagedocenten en – begeleiders die toegang nodig hebben tot het ziekenhuis om de begeleiding en evaluatie 
van de studenten te kunnen uitvoeren. 
 
.  
Verloop:  
 

Afhankelijk van de fase waarin het ziekenhuis zich bevindt zal de stage al dan niet opgeschort worden. 
Tijdens fase groen mogen de stages door blijven gaan. 
Vanaf fase oranje worden er restricties ingevoerd (zie kleurenbarometer)  

 
1. Algemene voorzorgsmaatregelen 

 
De algemene hygiënemaatregelen die we nemen om onszelf te beschermen tegen  griep en andere 
infectieziekten zijn ook bij Covid-19 van belang: 

 Hou voldoende afstand (minimaal 1,5 m); 

 Pas correcte handhygiëne toe; 

 Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

Volg steeds de intern geldende regels en afspraken.  
 
Mondmaskers blijven cruciaal in onze strijd met het virus. Daarom is het verplicht om vanaf het betreden 
van het ziekenhuis een chirurgisch mondmasker te dragen. 
 

2. Beschermingsmaatregelen 
In de werkpostfiches van de stage-eenheden worden de risicoanalyses beschreven. Covid-19 valt onder 
de categorie ‘contact met biologische agentia’. Deze analyses zijn terug te vinden op de website 
www.azmol.be – studentenpagina. De studenten en leerlingen ontvangen een exemplaar van deze 
risico-analyse voordat de stage aanvangt. 
 
Als organisatie willen we veiligheid waarborgen voor alle medewerkers en onze patiënten. We 
behandelen studenten die op stage komen als eigen medewerkers. Zij kunnen daarom beschikken over 
dezelfde beschermingsmiddelen. 
We verwachten dan ook dat iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken en hygiënemaatregelen. 

http://www.azmol.be/
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3. Richtlijnen voor  studenten die na een verblijf in het buitenland op stage komen 

 Richtlijnen FOD nakijken en volgen.  Bij aankomst in België | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be) 

 Indien terugkeer uit oranje zone/rode zone contact opnemen met huisarts en/of preventiedienst 
onderwijsinstelling. 

 Screening en quarantaine volgens de richtlijnen FOD.  

 Stageplaats (opleidingscoordinatie@azmol.be) op de hoogte stellen van de genomen 
maatregelen. 

 
4. Begeleiding van de stages 

 
 
De veiligheid van patiënten en personeel staat bij het H.Hartziekenhuis Mol centraal. In het kader hiervan is het 
mogelijk dat er moet overgegaan worden tot bepaalde restricties. Het kan gebeuren dat gedurende het 
academiejaar bepaalde stages en stagebegeleiding op de werkvloer tijdelijk niet toegestaan zijn.  Met 
stagebegeleiding wordt bedoeld externe docenten die geen werknemer zijn van het Heilig Hart ziekenhuis en die 
samen met een student komen werken aan het bed van de patiënt. Omdat veiligheid en preventie ons allen 
aanbelangt durven we vragen aan de studenten en stagedocenten om zich te laten vaccineren. Wanneer dit 
(nog) niet mogelijk is,omwille van welke reden dan ook, is het dragen van het mondmasker en faceshield 
verplicht bij het betreden van de afdeling. Bij het betreden van de afdelingen dient iedereen zich te houden aan 
de geldende preventiemaatregelen van deze afdeling.  
 

5. Kleurenbarometer 
 

We baseren ons op de richtlijnen van het FOD volksgezondheid om te bepalen in welke fase we ons bevinden. 
Hieronder vindt u een overzicht van deze verschillende fases. 

KLEURENBAROMETER 
 

GROEN 
Fase 1A 

Stage is voor iedereen mogelijk behalve voor studenten in uitwisselingsprojecten 

(=buitenlandse stages) 

Stagebegeleiding (=docent en student werken samen aan het bed van de patiënt) en 

evaluatiegesprekken op de afdeling zijn mogelijk onder  volgende voorwaarden: 

 Docenten volledig gevaccineerd of met negatieve test recenter dan 72u: 
stagebegeleiding mits dragen mondmasker 
 

 Docenten niet gevaccineerd en zonder test: stagebegeleiding mits 
dragen mondmasker + faceshield 
 

Alle docenten dragen steeds een overschort/pak over hun docentenuniform of 

nemen een nieuwe gewassen uniform van het H. Hartziekenhuis voordat ze de 

afdeling betreden.Rondleiding stagebegeleiding met max. 4 studenten en 1 docent 

toegestaan. 

ORANJE 
Fase 1B 

Stage is niet langer mogelijk voor de secundaire scholen. Kijkstages zijn niet langer 

toegestaan. 

https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/bij-aankomst-belgie
mailto:opleidingscoordinatie@azmol.be
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Stagebegeleiding en evaluatiegesprekken op de afdeling worden tot het minimum 

beperkt en gaan door enkel indien echt noodzakelijk. De noodzakelijkheid van het 

gesprek wordt bepaald in overleg met de hoofdverpleegkundige en de mentor van de 

school.  

 Docenten volledig gevaccineerd of met negatieve test recenter dan 72u: 
stagebegeleiding mits mondmasker 
 

 Docenten niet gevaccineerd en zonder test: stagebegeleiding mits 
mondmasker + faceshield 
 

 Alle docenten dragen steeds een overschort/pak over hun 
docentenuniform of nemen een nieuwe gewassen uniform van het H. 
Hartziekenhuis voordat ze de afdeling betreden. 
 

Alle andere evaluatiegesprekken worden via online-sessies mogelijk gemaakt en 

aangeraden. 

Rondleiding stagebegeleiding met max. 3 studenten en 1 docent toegestaan. Indien 

meer studenten aanwezig, dienen groepjes van 3 gemaakt te worden.  

 

ROOD 
Fase 2A 

Geen stagebegeleiding van externen op de werkvloer toegelaten. Evaluatiegesprekken 
van studenten via online-sessies zijn de norm. 
 
Enkel stages toegestaan voor de opleiding verpleegkunde en vroedkunde. Stages 
vanuit het volwassenenonderwijs worden toegestaan  in onderling overleg met school 
en student (enkel voor de richtingen zorgkunde en logistiek werk) 
 
Rondleiding en onthaal van studenten enkel mogelijk door de opleidingscoördinator en 
dit één op één. 

 
Van zodra een fasewijziging wordt doorgevoerd, worden de onderwijsinstellingen gecontacteerd door de 
opleidingscoördinator. Studenten die vanuit Nederland op stage komen kunnen een doorgangsbewijs opvragen 
bij de opleidingscoördinator. 
 
 
Onafhankelijk van de fase waarin we ons bevinden, kan geen toegang worden verleend tot het ziekenhuis aan 
personen die 

 Recent contact  hadden met een bevestigde besmette persoon; 

 In quarantaine zitten; 

 Terugkeren uit een buitenlandse rode zone; 

 Symptomen vertonen. Deze personen dienen hun bezoek uit te stellen tot het resultaat van de PCR test 
bekend is 

 
Bijkomende vragen:  
Hebt u bijkomende vragen specifiek in kader van stage in het Heilig Hart ziekenhuis tijdens de coronacrisis kan u 
deze stellen via opleidingscoordinator@azmol.be of via het telefoonnummer: 014/712882 
 

mailto:opleidingscoordinator@azmol.be

