Stagetraject 4e jaar dienst endoscopie en pijnkliniek

Omschrijving
Als 4de jaarsstudent verpleegkunde maak je kennis met de diversiteit op de dienst
Raadplegingen en functieonderzoeken .
Tijdens deze stage zal je je verder ontplooien groeien naar zelfstandigheid tijdens het werken op
de consultaties pijnkliniek en endoscopie .
We helpen je in je verdere ontwikkeling tot een kwaliteitsvolle en betrouwbare
verpleegkundige. Wij hopen eveneens dat je inbreng op onze dienst een verrijking kan zijn voor
het team en voor de kwaliteitsvolle patiëntenzorg.
Wij verwachten van jou een kritische open blik waarbij je handelingen in vraag durft te stellen.
Je bent eerlijk, sociaal en empathisch. Je hebt oog voor de veiligheid en de privacy van de
patiënt .

Groeien in zorgverlening met toenemende
complexiteit en autonomie

Leerkansen stagetraject
Je werkt tijdens jouw stage nauw samen met je mentor en artsen, waarbij een goede
manier van communiceren tussen arts en verpleegkundige centraal staat. Tijdens deze
stage leer je uitgevoerde testen interpreteren en de je bevindingen communiceren
naar de behandelende arts.
Aan de hand van een gerichte anamnese en het doornemen van het patiëntendossier
weet je welke onderzoeken er dienen te gebeuren en voer je deze correct uit.
Je geeft de juiste informatie, op maat van de patiënt, over de geplande onderzoeken.
Je krijgt de gelegenheid om verpleegtechnische handelingen verder in te oefenen, zoals
infuustherapie, monitors aanleggen en interpreteren, alsook maatregelen rond
stralingsprotectie worden opgefrist.
Endoscopie : opvolgen van parameters na narcose op recovery, opmaken van een
anamneseverslag , regeling van ontslag van een patiënt , ….
Pijnkliniek : Correcte afname van een pijnanamnese en voorbereiding van een
onderzoek , nazorg en parameters na de behandeling, medicatietoediening, werken
met spuitpompen, steriel klaarleggen van materiaal en assistentie bij bepaalde
handelingen .

Fasen binnen het stagetraject
Fase 1
Pijnkliniek
www.azsintblasius.be
info@azsintblasius.be

Kennismaking met de dienst Pijnkliniek binnen campus Zele, en diens
patiëntenpopulatie.
Patiëntendossier raadplegen om relevante info op te zoeken, nakijken van vorige
resultaten via DMA viewer – verslagen lezen- afspraken nakijken .
Leren opzoeken van procedures via het Zoek- en meldcentrum.
Q- doc ( pacs) : patiënten in pacs zetten
Inzicht in verschillende behandelingen / procedures en hun specifieke eigenschappen .
Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Samen met mentor leerdoelen en
doelstellingen overlopen .

Endoscopie
-

Verkennen van de afdeling met zijn specifieke medische apparatuur en
accommodatie .
Kennismaken met het zorgtraject van de patiënt.
Organiseren en coördineren van raadplegingen aan de hand van het afsprakenboek .
I-transport ( planningspakket voor patiëntenvervoer) leren gebruiken .
Patiëntendossier raadplegen om inzicht te krijgen in de aanvraag van onderzoeken.
Correct opzoeken van procedures via het Zoek - en meldcentrum.
Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Samen met de mentor leerdoelen
en doelstellingen overlopen .

Fase 2
Pijnkliniek
-

-

Theoretische kennis omzetten in praktijk (behandelingen).
Inzicht verwerven in de verschillende behandelingsvormen, en de patiënt hierop
correct voorbereiden.
Inzicht verwerven in de organisatie van de afdeling.
Het zelfstandig opstarten van een patiënt: invullen van documenten en checklists,
installeren van de patiënt in de behandelzaal, toedienen van medicatie,…
Handelingen zelfstandig, correct en steriel uitvoeren .
Medicatiekennis opdoen en/of uitbreiden (bv. anticotherapie), en deze informatie
doorgeven aan de patiënt.
Leren werken met het scopietoestel, met inbegrip van verpleegkundige
aandachtspunten inzake stralingsprotectie.

Endoscopie recovery
-

Correct voorbereiden van een patiënt op een onderzoek plaatsen van een perifeer
infuus , aanleggen ECG monitor, administratie in orde brengen).
Uitvoeren van een correcte nazorg van patiënt op recovery (parameters
interpreteren, patiënten observeren, eventuele problemen melden, correcte
pijnbenadering).

Fase 3
Pijnkliniek
-

Inzicht verwerven in concept ‘pijn’ en de dermatomenkaart.
Assisteren van de arts bij bepaalde handelingen, rekening houdend met alle
verpleegkundige basisprincipes.
Materiaalkennis opdoen/uitbreiden.
Verdiepende kennis in anatomie opdoen.
Snel handelen in acute fases, en patiënten kunnen geruststellen in dergelijke
situaties.
Specifieke technische handelingen als het correct installeren van een c-boog correct,
onder begeleiding uitvoeren.
Medewerking verlenen aan kwaliteitsvolle projecten als stralingsprotectie,
verschillende vormen van infiltratie,…waarin eigen initiatief steeds zal aangemoedigd
worden.

Endoscopiezaal
-

www.azsintblasius.be
info@azsintblasius.be

Installeren en correct voorbereiden van een patiënt voor het specifieke onderzoek.
Assisteren van de artsen bij onderzoeken.
Je kan een consultatie zelfstandig in goede banen leiden, je kan een gehospitaliseerde
patiënt opvragen via I-transport. Aan de hand van het afsprakenboek weet je welke
onderzoeken er dienen te gebeuren en voert deze op de gevraagde manier uit .

