Begeleiding zorgstage eerstejaars- geneeskundestudenten G2020 UMCG

Nieuwe handleiding
De handleiding voor de zorgstage is dit jaar vernieuwd. De zorgstage is ondergebracht in de leerlijn
Professionele Ontwikkeling en wordt vanuit deze lijn door de coach begeleid.
Zorg centraal
De belangrijkste doelstelling van de zorgstage is het intensief kennismaken van de student met patiënten
en met de zorg. Het is de bedoeling dat de student in de zorg meeloopt met verzorgenden of
verpleegkundigen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling tot geneeskundig professional.
Voorbereiding op de stage
De student is door de coach voorbereid op de zorgstage. In bijeenkomsten met de coach is aandacht
besteed aan het maken van een stageplan. Ook is in de lessen aandacht besteed aan onderwerpen als
kwetsbaarheid, autonomie van patiënten en professionaliteit.
De instructie op de lichamelijk verzorging van patiënten is dit jaar door de COVID19 – situatie niet
doorgegaan. Wel hebben de studenten zich via filmpjes verdiept in de zorg en hebben ze bij elkaar
zorghandelingen uitgevoerd.
In de opleiding wordt aandacht aan het ontwikkelen van professioneel gedrag. De stage geeft een goede
gelegenheid om dit ook in de praktijk te laten zien en feedback van u te ontvangen. De student kan het
eigen gedrag spiegelen aan professionele hulpverleners en in de praktijk ervaren hoe patiënten hierop
reageren.
Eerste stagedag
De student heeft een stageplan waarin hij zijn doelen en verwachtingen van de stage beschrijft. Aan de
hand hiervan kunnen wederzijdse wensen en verwachtingen worden besproken. We vragen u dit met de
student te bespreken op de eerste stagedag. Ook is het van belang de beoordelingslijst (achter in de
Handleiding) met elkaar door te nemen zodat duidelijk is op welke punten de student door u wordt
beoordeeld.
Ook is het aan te bevelen om direct een afspraak voor het eindgesprek. De student schrijft een
stageverslag. Gevraagd wordt de student de gelegenheid te geven dagelijks aantekeningen te maken.
Inhoud van de stage
Voorbeelden van de vaardigheden waarmee de student kennismaakt zijn:
- Uitvoeren van de dagelijkse zorg
- Omgaan met de integriteit van de patiënt
- Omgaan met eigen gevoelens tijdens het aanschouwen, aanraken en verzorgen van het lichaam
van een patiënt
- Communiceren met de patiënt: relatie opbouwen en onderhouden (praatje maken, belangstelling
tonen); basis communicatieve vaardigheden; empathie ontwikkelen en tonen
- Het begrijpen van het patiëntenperspectief in de onderlinge relatie en in de relatie met de
zorgverleners op de afdeling
- Omgaan met collega’s
Het eindgesprek
Tijdens het eindgesprek kijkt u met de student terug op de stage.
De competenties waarop wordt beoordeeld zijn: (1) professionaliteit, (2) leiderschap en (3) communicatie.
Deze zijn opgenomen in het beoordelingsformulier achter in de handleiding zorgstage.

Beoordelingsformulier
Het vastleggen van de studieresultaten van studenten van Bachelor Geneeskunde gebeurt met behulp van
een digitaal portfolio. Ook bij de zorgstage wordt dit systeem (Scorion) gebruikt. Een door de
stagebegeleider ingevuld digitaal formulier is voor de opleiding de controle op de kwaliteit van de stage.
Na goedkeuring door de stagebegeleider komt het formulier automatisch in het portfolio van de student.
Wij zien dan met welk resultaat de stage is afgesloten.
Wij vragen u per competentie feedback te geven en aan te beschrijven wat goed ging en wat beter kan.
Ook geeft u per competentie een cijfer. U geeft dus 3 cijfers. In het voorgaande systeem gaf u de
normering: Not on Track, Fast On Track of On track. We gaan ervan uit dat als een student op niveau
functioneert, hij een 7 ontvangt. Dit is vergelijkbaar met de On Track in het vorige systeem. Presteert hij
opvallend hoger (boven verwachting) dan kunt u hem een 8 of hoger geven. Functioneert hij minder dan
verwacht, dan kan het een 6 worden of een 4 of 5 als u het zorgelijk vindt.
We gaan bij de cijfers uit van het onderstaande schema.
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Stappen in het proces:
•

De student vraagt het email adres van de werkbegeleider die aan het eind de beoordeling geeft.

•

Nadat de student het stageverslag heeft geplaatst ontvangt de werkbegeleider per e-mail een
beoordelingsverzoek. Via een link in dat verzoek wordt het formulier geopend.

•

Het kan online worden bekeken en ingevuld. Tussentijds opslaan en openen is mogelijk. Gebruik
daarvoor de knop “Opslaan” onderaan het formulier.

•

Als het compleet is ingevuld en het eindgesprek met de student is geweest en de uitslag wordt
definitief dan kan het worden gevalideerd met de knop “Valideren en definitief afsluiten”. Dan zijn
er geen wijzigingen meer mogelijk en wordt het automatisch verstuurd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de coördinator zorgstage per telefoon of mail. (050-3616993 of
zorgstage@umcg.nl)

