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Covid-19: advies stagiairs COVID, procedure, AZ Delta 

1. Zoektermen 

Stage, stagiair, covid stagiair, corona 

2. Doel 

Aanbieden van een richtlijn met betrekking tot ziekenhuishygiëne bij het inzetten van stagiairs tijdens de 
corona-periode 

3. Toepassingsgebied 

Deze richtlijn is van toepassing op de stagiairs zorgverlening en facilitaire diensten.  

4. Werkwijze 

 
Vanaf 18 mei 2020 zijn de stages terug opgestart. 
Stageovereenkomsten in de opleiding verpleegkunde kunnen doorgaan zolang de zorginstelling de nodige 
beschermingsmiddelen aanbiedt aan de student.  
Momenteel kunnen geen stagebegeleiders meer op de stageplaatsen terecht, onderwijsinstellingen 
ondersteunen momenteel maximaal online. 
 
Beleid AZ Delta: 
 
Basis 
 

 Stagiairs dienen de regels rond de standaardvoorzorgsmaatregelen en het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen te kennen en toe te passen. 

 De onderwijsinstellingen verbinden zich ertoe de  student over bovenstaande te informeren. Een 
powerpointpresentatie met de basiselementen kan als leidraad dienen en is beschikbaar via het 
team ziekenhuishygiëne. 

 AZ Delta biedt bij de aanvang van de stage een onthaal aan waarbij deze thema’s aan bod komen. 
Het ziekenhuis bewaakt dat de maatregelen tijdens de stage op onder supervisie worden 
uitgevoerd en waar nodig worden bijgestuurd. 
 

 Studenten komen niet op stage wanneer zij klachten ( zie definities mogelijk geval) ontwikkelen. Zij 
contacteren de huisarts voor afspraken rond PCR-test. 

 Wanneer deze klachten ontstaan op de afdeling, verbinden studenten zich ertoe dit onmiddellijk 
aan de verantwoordelijke verpleegkundige  te melden. In overleg met de leidinggevende van de 
afdeling worden de te ondernemen stappen bepaald (dienst onderbreken en HA contacteren, 
eventueel arbeidsgeneesheer, ea). 
 

 AZ delta biedt de student de nodige beschermingsmaterialen aan. Indien dit niet kan worden 
gegarandeerd, is het aangewezen de stageovereenkomst tijdelijk te schorsen. 

 
Uitbraken 

 Bij een opstart van de stage  
o AZ Delta zet geen studenten in op cohorte-afdelingen of op afdelingen waar een uitbraak 

heerst.  
o Studenten worden ingezet op afdelingen zonder gekende uitbraak. 
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 Lopende stage 
o Indien er tijdens een stage een uitbraak op de stageplaats optreedt, blijft de student er 

verder stage lopen om de kans op eventuele verspreiding binnen het ziekenhuis te 
minimaliseren. 

 Enkel in uitzonderlijke omstandigheden kunnen 3de jaarsstudenten ingezet worden op COVID-
afdelingen; hiervoor is de goedkeuring van de directie van het ziekenhuis en de onderwijsinstelling 
vereist. 

 De student wordt evenwaardig behandeld als een reguliere medewerker bij een eventuele 
uitbraak. De student zal dan ook meegenomen worden bij eventuele groepsscreenings en verdere 
opvolging in overleg met de onderwijsinstelling. 

 
 
 

5. Verantwoordelijkheden 

Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor het aanbieden van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).  
Het is aan de onderwijsinstelling om de arbeidskledij te voorzien. Het is de verantwoordelijkheid van de 
drager dat deze kledij schoon is en dagelijks ververst wordt. 
 
De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de kennis rond standaardvoorzorgsmaatregelen.  
Bij uitbraken screent en informeert AZ Delta de student zoals de regulier medewerker. 
De student is verantwoordelijk voor het delen van de resultaten van een labotest aan onderwijsinstelling, 
stagecoördinator en leidinggevende stage-afdeling. 

6. Definities 

Mogelijk geval  
Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met  

 minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke 
oorzaak: hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie;  

OF  

 minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts; spierpijn; 
vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree ; acute verwardheid ; plotse 
val ;  

OF  

 verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder 
andere duidelijke oorzaak. 
 

Radiologisch bevestigd geval  
Een radiologisch bevestigd geval is een persoon bij wie de PCR voor COVID-19 negatief is, maar bij wie de 
diagnose van COVID-19 wordt gesteld op basis van een suggestieve klinische presentatie EN een 
compatibele CT thorax.  
 
Bevestigd geval  
Een bevestigd geval wordt gedefinieerd als een persoon waar de diagnose van COVID-19 infectie bevestigd 
werd door een moleculaire test3 . 

7. Referenties / bijlages 
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