Stagetraject Internistisch dagcentrum (IDC)

Omschrijving

Het internistisch dagcentrum (IDC) stelt haar diensten ter beschikking voor:
Oncologische en hematologische patiënten die intraveneuze, perorale en
subcutane therapie krijgen
Alle patiënten die een ambulante intraveneuze therapie nodig hebben van alle
mogelijke disciplines ( gastro-enterologie, nefrologie, cardiologie,
reumatologie, …)
Alle patiënten die een (ambulante) ascitespunctie / lumbale punctie krijgen
In dit stagetraject krijg je de kans om zowel eenvoudige tot complexe zorg te verlenen
aan mensen die naar het internistisch dagcentrum komen.
De meest voorkomende behandelingen zijn het toedienen van chemo en
immunotherapie, bloedtransfusies en daarnaast ook het toedienen van uiteenlopende
medicaties via infuustherapie.
We engageren ons om samen met de zorgvrager en de familie de behandeling te geven
die streeft naar genezing, stabilisatie van de ziekte rekening houdende met de kwaliteit
van het leven en de noden en verwachtingen van de patiënt.

Groeien in zorgverlening met toenemende
complexiteit en autonomie
Leerkansen stagetraject
Je krijgt de gelegenheid om verpleegtechnische handelingen in te oefenen die frequent
aan bod komen zoals het plaatsen van infusen, aanprikken van veneuze poorten,
observaties en parameters, staalafnames, assistentie bij lumbale punctie en
botbiopties, medicatiebereidingen (monoclonale antilichamen/immuuntherapie) en
(chemo)toedieningen tot orale therapieën.
Je hebt mogelijkheden om psychosociale vaardigheden in te oefenen (open en eerlijke
communicatie, informeren, slecht nieuwsgesprek, educatie).
Je krijgt de mogelijkheden om inzicht te krijgen in het traject van de kankerpatiënt en
de verschillende behandelingsfasen.
Fasen binnen het stagetraject
Fase 1
Verkennen van de afdeling IDC.
Koppeling aan stagementor en zone.
Verfijnen verpleegkundige basistechnieken.
Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan en tussentijdse evaluatie.
Volgen van patiënten in het volledige traject van een patiënt met longkanker,
darmkanker, hematologische aandoeningen, …
Je krijgt de gelegenheid om zelf te kiezen welk behandelingstraject je wil opvolgen.
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Fase 2
Opnemen van beginnende verantwoordelijkheid in de zorg onder supervisie van je
stagementor.
Mogelijkheid tot kennismaken met de verschillende onderdelen van het traject:
 Operatiekwartier: Bijwonen van het plaatsen van een poort
 Labo: analyses en kruisproeven
 Apotheek: bereiding cytostatica
 Aanwezigheid bij het multidisciplinair oncologisch overleg (MOC)
 Aanwezigheid en aanleren van assistentie bij vb lumbale puncties, sternale
puncties, botboren, ascitespuncties, …
 Beeldvorming: CT / botscan /
 Aanleren van de bereiding van de monoclonale antilichamen en
immuuntherapie
 Sociale dienst: praktische, administratieve en mentale ondersteuning
 Zaalronde met artsen
Fase 3
Toenemende autonomie d.m.v. het opvolgen van 2 tot 3 patiënten met verschillende
behandelingen.
Opvolgen en toedienen van de behandelingen aan de patiënt van bij opname tot
ontslag met afwerking in het elektronisch verpleegdossier.
Planning onderzoeken en afspraken.
Je speelt een actieve rol in overleg met arts, eventuele andere zorgverleners, patiënt
en/of familie
Tijdens deze fase word je gecoacht door jouw stagementor.

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking
Binnen de diensten wordt nauw samengewerkt met de arts/oncoloog, de diëtist,
psycholoog, logopedist en de sociale dienst. Er zijn tijdens de stage voldoende
mogelijkheden om de werking van deze disciplines te leren kennen en om met hen
samen te werken.
Ook het bijwonen van een multidisciplinair oncologisch overleg is verrijkend.

Kennismaking zorg-ondersteunende diensten
Binnen het zorgtraject voor de patiënt kan je kennismaken met volgende diensten:
 Raadplegingen en functieonderzoeken
 Labo
 Apotheek
 Operatiekwartier
 Medische beeldvorming
 Dienst patiëntenbegeleiding (psychosociaal supportteam, sociale dienst,
pijnverpleegkundige, wondzorgverpleegkundige)
 Klinische diëtisten en voedingsdienst
 Palliatief support team/palliatieve eenheid
 Borstkliniek

Samen beter worden
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Tijdens je stage op de dienst IDC wordt verwacht dat je een eigen verbetervoorstel
uitwerkt volgens de PDCA-cyclus. Samen met het team kan je een bepaald topic met
verbeterpotentieel aanpakken waarbij je zal instaan voor opvolging en
observaties/metingen en waarbij je collega’s en studenten uit beginnende
opleidingsfasen binnen het team zal kunnen coachen.

