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Richtlijnen stage in AZ Voorkempen tijdens coronaperiode 
 
Richtlijnen studenten 

 Elke student dient bij het betreden van het ziekenhuis een mondmasker te dragen dat mond 
en neus bedekt. 

 De student volgt de personeelsroute om zich naar de kleedkamer te begeven, en dus niet de 
hoofdingang van het ziekenhuis. 

 Op de afdeling kan de student dagelijks één zuiver chirurgisch mondmasker bekomen bij de 
leidinggevende of mentor(en). 

- Vervang het masker als het nat of vuil is. 
- De gekleurde zijde van het masker is de buitenkant. 

 Te allen tijde wordt een chirurgisch masker gedragen bij COVID-negatieve patiënten. 

 Bij contact met COVID-positieve patiënten gelden andere procedures. Studenten begeven 
zich voor de laatste richtlijnen hierover naar de leidinggevende/mentoren van de afdeling. 

 Er wordt steeds een strikte handhygiëne gehanteerd volgens de geldende richtlijnen van het 

 ziekenhuis. 

 De afstand van 1,5 meter dient steeds gerespecteerd te worden in de kleedkamer, 
verpleegpost, personeelsrestaurant … 

- In het personeelsrestaurant werden zitplaatsen aangeduid, zodat ook daar de 1,5 
meter afstand kan gerespecteerd worden. 

- De afstand van 1,5 meter kan soms niet gerespecteerd worden in een zorgsituatie. 

 Bij het betreden van de kamer wordt steeds aan de patiënt gevraagd om zijn mondmasker op 
te zetten, alvorens zelf de kamer te betreden. 

 
Richtlijnen stagedocenten 
Stagedocenten van de school worden toegelaten om de studenten in hun leerproces te begeleiden. 
Ook zij dienen een chirurgisch mondmasker te dragen en een strikte handhygiëne te hanteren en de 
geldende procedures te respecteren. 
 
Screeningsbeleid studenten en stagedocenten 
Het spreekt voor zich dat de student en docent na een hoog-risicocontact, bij terugkeer uit een rode of 
oranje zone (https://diplomatie.belgium.be/nl) of wanneer die zelf symptomatisch is volgens de 
gevalsdefinitie Sciensano (https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing), 
telefonisch contact opneemt met de huisarts en de leidinggevende/mentor(en) van de eenheid. De 
stage wordt dan tijdelijk gestaakt tot resultaat van de COVID-test gekend is. De leidinggevende 
oordeelt wanneer de stage terug kan aanvatten. 
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