Leerafdeling Neurologie
U bent opgenomen op verpleegafdeling A7V2 of V3 neurologie/neurochirurgie.
Deze afdeling is een leerafdeling. Wat dit inhoudt en voor u betekent, leest u in
deze folder.
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Wat is een leerafdeling?
Op een leerafdeling worden de patiënten verpleegd door leerlingverpleegkundigen. Zij staan onder voortdurende supervisie van een
gediplomeerd verpleegkundige. De leerafdeling is per studiejaar in totaal
veertig weken in bedrijf. Er zijn dan continu tien leerlingen aan het werk in de
dag- en avonddiensten.
De leerlingen volgen de opleiding in het dagonderwijs en leren het beroep in
de praktijk door middel van stages. Op de leerafdeling leren ze de organisatie
en de verantwoordelijkheid voor de zorg te dragen. De voortgang van de
leerafdeling wordt bewaakt door het afdelingshoofd.

Wat merkt u ervan?
Voor u betekent de leerafdeling dat u te maken krijgt met verpleegkundigen
én leerlingen. In het begin is de gediplomeerd verpleegkundige aanwezig
wanneer de leerling u verpleegt. Na verloop van tijd zal de leerling u
zelfstandig verplegen. Er is altijd een gediplomeerd verpleegkundige op de
afdeling aanwezig die ingeschakeld kan worden. Wij vragen uw medewerking.
Alleen dan is het mogelijk om de toekomstige verpleegkundigen goed op te
leiden.
Van belang is te weten dat de kwaliteit van zorg op de leerafdeling aan
dezelfde criteria voldoet als op ‘gewone’ verpleegafdelingen. U krijgt dus
dezelfde kwaliteit van zorg!
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Waarom een leerafdeling?
Rijnstate is een leerafdeling gestart om een aantal redenen. De behoefte aan
geschoold personeel in ziekenhuizen is groot. Door stages proberen wij de
belangstelling voor werken in de zorg te vergroten. De leerling krijgt zo de
gelegenheid om de op school geleerde vaardigheden in de praktijk uit te
voeren, de zorgvraag te analyseren en te organiseren. Op deze manier raken
de leerlingen thuis in ons ziekenhuis en kiezen ze na hun stage wellicht eerder
voor een baan in ons ziekenhuis. Wij zijn er trots op dat we toekomstige
beroepsbeoefenaren een stageplaats kunnen bieden in onze organisatie.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt deze bespreken met de
verpleegkundige of met het hoofd Zorgteam neurologie.
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Bij Rijnstate kunt u telefonisch en voor de meeste
specialismen via www.rijnstate.nl uw afspraak maken.

