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1. Verwelkoming

Beste student(e)

Alle medewerkers van de Sint-Jozefkliniek heten je van harte welkom. 
We investeren graag tijd in jou als student, want jij bent onze toekomst!

Bij aanvang van je stage willen we je graag een leidraad bieden om de leerperiode 
zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. De inhoud van deze welkomgids moet 
je toelaten je vooraf in onze organisatie te oriënteren. Ze is ook opgevat als een 
referentie tijdens de stage. Daarom is de informatie vooral van praktische aard en 
biedt ze een inzicht in de werking van het ziekenhuis.

Uiteraard is deze infobrochure slechts een element in het volledige leertraject dat 
je hier doorloopt. Belangrijker zijn de interacties met medewerkers die je leerproces 
ondersteunen. 
De hoofdverpleegkundige van je afdeling en je stagementor zorgen voor de 
begeleiding in de praktijk en bewaken samen de continuïteit van het leerproces.

Indien je nog vragen hebt of meer informatie wenst, kan je steeds terecht bij je 
stagementor of een collega. 

We wensen je alvast een boeiende en leerrijke stage toe!
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2. De Sint-Jozefkliniek
De vzw Sint-Jozefkliniek kenmerkt zich door zorg met het accent op een menselijke 
benadering van de patiënten. Daarom besteden wij - naast de medische zorg - al 
jaren aandacht aan de niet-medische aspecten die met een ziekte gepaard gaan. 
Het gehele welzijn van de patiënt en zijn familie ligt ons nauw aan het hart.

De Sint-Jozefkliniek bestaat uit 2 campussen:
campus Bornem en campus Willebroek. Daarnaast maakt ook Kinderdagverblijf 
Kabouterland te Bornem deel uit van de vzw. Dagelijks zetten meer dan 800 
gedreven en bekwame medewerkers zich in om de zorg te garanderen.

In 2018 zullen alle verblijfsafdelingen 
worden gecentraliseerd op Campus 
Bornem. Op Campus Willebroek blijven 
de (heelkundige en geneeskundige) 
dag-hospitaalactiviteiten en consultaties 

doorlopen. 

2.1 Missie en visie

Samen met Jou, Kwaliteitsvolle zorg

2.1.1 Missie

Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom 
is. In samenwerking met alle partners binnen en buiten ons ziekenhuis bieden we 
deskundige, kwaliteitsvolle en veilige zorg. 

Elke dag streven we hierbij naar een warme en persoonlijke benadering waarbij 
onze patiënt centraal staat. 
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2.1.2 Visie

Kwaliteitsvolle zorg

Sint-Jozefkliniek werkt voortdurend aan een kwaliteitsvolle zorg voor haar patiënten: 

• We kiezen voor een persoonlijke benadering van onze patiënten door 
zoveel mogelijk rekening te houden met hun verwachtingen

• We zetten in op het geven van begrijpbare informatie zodat onze patiënten 
goed geïnformeerd zijn

• We werken continu aan het verbeteren van onze ziekenhuisbrede procedures 

• We creëren een veilige omgeving voor onze patiënten met respect voor 
hun privacy

• We toetsen dit aan (inter)nationale normen en standaarden met als doel 
het behalen van een erkend kwaliteitslabel.

Toegankelijk ziekenhuis

Sint-Jozefkliniek wil een toegankelijk ziekenhuis zijn voor haar patiënten en dit 
in al haar aspecten: persoonlijk, laagdrempelig, goed bereikbaar,… met een breed 
aanbod aan multidisciplinaire zorg.

• We investeren in een modern ziekenhuis met nieuwe infrastructuur en 
technologieën. 

• We willen uitblinken in een persoonlijke zorg naar onze patiënten 

• We streven ernaar om het voorkeursziekenhuis te zijn binnen de eigen regio

Betrouwbare partner

Sint-Jozefkliniek is een betrouwbare partner in het zorgaanbod en is bereid om 
nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Dit met als doel onze positie te versterken 
en zo een waardevolle schakel te zijn. 

• We willen de samenwerking met artsen, opleidingscentra, leveranciers, 
overheid en andere zorgpartners optimaliseren 

• We trachten de zorgcontinuïteit voor onze patiënten maximaal te 
garanderen met bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden
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Deskundige en betrokken medewerkers

Sint-Jozefkliniek zorgt voor een werkomgeving waar deskundigheid, samenwerking 
en het opnemen van verantwoordelijkheid belangrijk zijn. Onze medewerkers zijn 
betrokken bij de organisatie en leveren dagelijks kwaliteitsvol werk.

De kernwaarden die we van al onze medewerkers verlangen zijn gebaseerd op 
de christelijke waarden die voor onze stichters “Congregatie Gasthuiszusters 
Augustinessen van Bornem” decennia lang leidraad waren in hun dagelijkse zorg 
voor de hulpbehoevende. Zij werden vertaald in volgende kernwaarden: 

• Respect

• Verantwoordelijkheidszin

• Positieve instelling

• Integriteit

• Menslievendheid 

• Warm hart

Inspirerend en stimulerend werkklimaat

Sint-Jozefkliniek biedt medewerkers een 
inspirerend en stimulerend werkklimaat 
waar er ruimte is voor initiatieven. Onze 
medewerkers krijgen de kans om hun 
talenten ten volle te ontplooien zowel via 
vormingen als op de werkvloer. We streven 
naar een goede balans tussen werk en privé 
met een evenwichtig takenpakket. We hechten 
belang aan een positieve waardering voor elke 
medewerker!

Positieve communicatie

Sint-Jozefkliniek wil op een positieve, verstaanbare en duidelijke manierin 
dialoog gaan met haar patiënten, medewerkers en zorgpartners. Via ver-
schillende kanalen delen we informatie op een transparante manier.
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3. De dienst waar je stage loopt

De gedetailleerde informatie over de dienst waar je stage zal lopen, ontvang je van 
je stagementor. Je krijgt een informatiebundel met:

• de locatie van de dienst

• de omschrijving van de dienst

• de planning van de shiften

• de shiftbeschrijving

• algemene aandachtspunten
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4. Stagebegeleiding
4.1 Stagedoelstellingen

Je stagementor en de andere verpleegkundigen op de dienst zorgen voor de 
begeleiding in de praktijk en bewaken samen de continuïteit van het leerproces.

Wanneer je een duidelijke voorkeur hebt voor een bepaald onderdeel of 
stagetraject, kan dit steeds op de afdeling worden besproken. Daarnaast is 
het belangrijk dat je bij aanvang van de stage jouw persoonlijke professionele 
doelstellingen kenbaar maakt. 

Enkele aandachtspunten:

• Nieuwe technieken inoefenen is belangrijk, maar vergeet de mens in zijn 
totaliteit niet. 

• Samenwerken in teamverband, contacten leggen met patiënten, GVO 
geven, … zijn belangrijke aspecten die dienen te worden ingeoefend. 

• Evaluatiefi ches worden bij voorkeur spontaan aangeboden aan je 
stagementor. Zo kan je jezelf tijdig bijsturen en kom je tijdens een 
evaluatie moment niet voor eventuele verrassingen te staan. 

4.2 Organisatie van de stage en nodige documenten

Je eerste contactpersoon is de hoofdverpleegkundige van de afdeling, en dit voor 
de praktische afspraken i.v.m. de stage uren. De mentor van de afdeling staat in 
voor de daadwerkelijke stagebegeleiding.

De administratieve documenten worden bijgehouden op de personeelsdienst. 
De administratie van de school zal de stageovereenkomst in drievoud aan de 
personeelsdienst bezorgen. De overeenkomst dient te worden ondertekend door 
de directeur van het ziekenhuis. Nadien worden twee van de drie contracten 
teruggezonden (per post) naar jouw school. Zonder overeenkomst kan de stage 
NIET starten.
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Bezorg voor aanvang van de stage een attest van een geneeskundig onderzoek 
aan de personeelsdienst (Dit is verplicht! Je kan het verkrijgen via de arbeids-
geneeskundige dienst van de school en het is 1 schooljaar geldig).

Een attest m.b.t. risicoanalyse kan bij de personeelsdienst (Bornem) worden 
aangevraagd.

4.3 Praktische informatie

4.3.1 Bereikbaarheid

Wil je de Sint-Jozefkliniek bereiken met het openbaar vervoer? Dat kan! De 
campussen in Bornem en in Willebroek zijn allebei met de trein of bus bereikbaar 
vanuit de omliggende gemeenten.

Met de trein

Het station van Bornem ligt op de spoorlijn Mechelen – Sint-Niklaas met als 
tussenhaltes Willebroek, Puurs, Bornem en Temse. Over het algemeen rijdt er 1 
trein per uur, tijdens de spitsuren twee. Informatie over de dienstregeling kan je 
vinden op www.belgianrail.be. De wandelafstand van Bornem station tot de Sint-
Jozefkliniek in de Kasteelstraat bedraagt ongeveer 650m.

Met de bus

De Lijnen 252, 257 en 462 hebben als halte de Sint-Jozefkliniek.
De Lijn 98 heeft als halte de kerk in het centrum van Bornem, op een afstand van 
100m van het ziekenhuis.
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Bereikbaarheid deelgemeenten met deze lijnen: 

• Lijn 252: Boom – Klein-Willebroek – Ruisbroek – Kalfort – Puurs – Bornem 
– Branst – Mariekerke – Sint-Amands – Opdorp (prov. baan) – Buggenhout 
centrum (prov. baan) - Baasrode –Dendermonde

• Lijn 257: Boom – Klein-Willebroek– Ruisbroek – Eikevliet – Wintam – 
Hingene – Bornem – Branst – Mariekerke – Sint-Amands – Opdorp (prov. 
baan) – Buggenhout centrum (prov. baan) - Baasrode - Dendermonde

• Lijn 462: Breendonk – Kalfort – Puurs – Hingene – Bornem
• Lijn 98: Londerzeel - Lippelo - Liezele – Puurs – Hingene – Bornem – Temse 

– Tielrode – Sint-Niklaas

De dienstregeling van deze lijnbussenkan je vinden op www.delijn.be

Met de auto

Op korte afstand van campus Bornem (in de Achterweidestraat - op 200m van 
het ziekenhuis) en naast campus Willebroek is er een gratis openbare parking. 
Gelieve niet te parkeren op de aangegeven parkingplaatsen voor de patiënten, 
personeel, geneesheren, 100-dienst en directie.

4.3.2 Opvang eerste stagedag

De eerste werkdag kan je je op het afgesproken tijdstip aanmelden aan de receptie 
van het ziekenhuis voor doorverwijzing naar de afdeling. Op de afdeling zelf zal 
een collega je opvangen.

Na het voorleggen van jouw doelstellingen nemen we je graag mee voor 
een rondleiding op dienst. Als student word je gekoppeld aan een van de 
verpleegkundigen op de dienst. 
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4.3.3 Kleedkamers
De nieuwe kleedkamers bevinden zich op verdieping -1 van Blok F. 

Kleedkamers personeel dames: volg route 97
Kleedkamers personeel heren: volg route 180

Kledingautomaat
Bij onze nieuwe kleedkamers zullen we werken met een kledingautomaat. Graag 
willen we jullie vragen je eigen kledij op te bergen in deze automaat.

We geven je hier kort de werkwijze mee: 
Stap 1:

• Je gaat naar de Kledij Hoezen Automaat (locker bag, bewaart je 
persoonlijke kledinghoes).

• Je haalt je medewerkersbadge over de scanner.
• Jouw persoonlijke kledinghoes komt uit de automaat.
• Je neemt deze hoes mee naar de kleedkamer.

Stap 2:
• Daarna kan je je omkleden en je persoonlijke kledij opbergen in een 

persoonlijk kledijhoes.
• Je gaat opnieuw naar de Kledij Hoezen Automaat.
• Je haalt je medewerkersbadge over de scanner.
• Je hangt je hoes in de automaat.
• De automaat zal je persoonlijke kledinghoes opbergen.  

4.3.4 Maaltijden

Je kunt je boterhammen bewaren in de koelkast van de keuken op de afdeling.  
Op ongeveer 5 à 10 minuten wandelen van beide campussen bereik je een aantal 
bakkers of broodjeszaken. 

Bonnetjes voor maaltijden van het ziekenhuis zelf (1 bonnetje kost 4 euro) zijn te 
verkrijgen aan het onthaal (enkel campus Bornem). Deze maaltijden moeten in de 
refter worden besteld voor 9u15. 
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4.3.5 Wat bij ziekte?

Bij ziekte of afwezigheid, gelieve zo snel mogelijk je school en de hoofd-
verpleegkundige van de dienst te verwittigen.

5. Beroepsgeheim
Tijdens de uitoefening van je stage kom je als stagiair(e) heel wat te weten 
over de patiënt. Je kent de gezondheidstoestand van de patiënt, zijn familiale 
omstandigheden, leefgewoonten, …

Deze informatie behoort tot het privéleven van de patiënt en mag zonder 
toelating van de patiënt niet worden doorverteld aan derden. Het is uitsluitend 
toegestaan om informatie door te geven aan medewerkers van het ziekenhuis 
indien het noodzakelijk is voor de verzorging van de patiënt (gedeeld 
beroepsgeheim).

Iedereen die in het ziekenhuis werkt heeft de plicht het beroepsgeheim (en het 
gedeeld beroepsgeheim) te bewaren. Het ziekenhuis heeft als opdracht er over 
te waken dat de patiënt erop kan vertrouwen dat feiten uit zijn privéleven niet 
worden prijsgegeven aan derden, diensten of overheden.

6. Tot slot
We hopen dat je met het lezen van deze brochure een helder beeld hebt gekregen 
van de Sint-Jozefkliniek als stageplaats. Op deze manier kan je je stage goed 
voorbereiden. 

Bezoek onze website www.sjk.be voor meer informatie over het ziekenhuis. Als 
je nog specifi eke vragen hebt, kan je steeds terecht bij je stagementor.

Het hele team wenst je een zeer aangename, leerrijke stageperiode toe. 
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7. Solliciteren?

Zit je in je laatste jaar en wil je met ons samenwerken in en aan een zorgvoorziening 
waar een menselijke benadering centraal staat? Wekt één van onze vacatures 
jouw interesse? Of wil je je kandidatuur spontaan aanbieden? Aarzel niet en 
solliciteer dan online via http://sjk.hro.be. 

Veel succes met je stage!

Indien je 
vragen hebt, 
aarzel niet ze 
te stellen

Heb je vragen of opmerkingen 
over deze brochure?

Dan mag je dit steeds doorgeven aan
communicatie.sint-jozefkliniek@sjk.be
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Contact
info@sjk.be

Campus Bornem
Kasteelstraat 23 
2880 BORNEM

03 890 16 11 

Campus Willebroek
Tisseltsesteenweg 27
2830 WILLEBROEK

03 860 32 22

22/03/2017


