Stagetraject dienst Neurologie/Neurochirurgie (N3A)

Omschrijving
Als je een échte uitdaging aan wil gaan, dan moet je voor onze afdeling kiezen…
Wat de neurologische zorg zo apart maakt is de complexiteit. Het tast de persoon in
zijn geheel aan…
Het is een uitdaging om de pathologie op te sporen, patiënten en familie te begeleiden
en multidisciplinair de best mogelijke zorg te geven. Deze aparte vaardigheden geven
wij je graag mee.
Onze afdeling is een gecombineerde afdeling. Dit wil zeggen dat je zowel de aspecten
van de interne als van de chirurgische geneeskunde kunt beleven. Onze patiënten zijn
zowel patiënten met een neurologische aandoening als patiënten met een
neurochirurgische ingreep.

Groeien in zorgverlening met toenemende
complexiteit en autonomie

Leerkansen stagetraject
Je krijgt de gelegenheid om verpleegtechnische handelingen verder in te oefenen.
Maar verpleegkunde is meer dan dat. Je krijgt inzicht in het klinisch neurologisch
onderzoek en andere onderzoekstechnieken. Zo leer je labo’s en beeldvorming te
interpreteren en krijg je écht inzicht.
Je hebt mogelijkheden om psychosociale vaardigheden in te oefenen (open en eerlijke
communicatie, motiveren, gezondheidsvoorlichting, educatie, slecht nieuwsgesprek).
Samen met de mentor, de hoofdverpleegkundige en de artsen bieden we jou de kans
om inzicht te krijgen, casussen te analyseren, interdisciplinair te handelen en
zelfstandig te beslissen over jouw patiënten.
Fasen binnen het stagetraject
Fase 1
Verkennen van de afdeling neurologie/neurochirurgie.
Verfijnen van verpleegkundige basistechnieken.
Kennismaken met de vaakst voorkomende neurologische aandoeningen en
neurochirurgische ingrepen.
Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Fase 2
Mee toeren met artsen en de hoofdverpleegkundige.
Kennismaken met het interdisciplinaire team door telkens één volledige dag mee te
volgen met iedere discipline.
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Kennismaken met de raadpleging neurologie en neurochirurgie: raadpleging
neuroloog en neurochirurg, raadpleging Parkinson verpleegkundige, raadpleging MSverpleegkundige, geheugenraadpleging, technische neurologische onderzoeken.
Fase 3
Kennismaken met het zorgtraject van een neurologische en neurochirurgische patiënt
van opname tot ontslag.
Voor beroertepatiënten houdt dit in: het volgen van een patiënt van spoed, via
medische beeldvorming tot de afdeling.
Voor neurochirurgische patiënten kunnen een aantal ingrepen mee gevolgd worden.
Toenemende autonomie d.m.v. het zelfstandig opvolgen van een aantal patiënten.
Zorgplanning, prioriteren en organisatie worden meer en meer belangrijk tijdens deze
fase.
Evaluatie persoonlijk ontwikkelingsplan en bepalen sterktes en werkpunten.
Fase 4
Toenemende autonomie d.m.v. het zelfstandig opvolgen en verzorgen van de
patiënten binnen een zorgzone. Zorgplanning, prioriteren en organisatie worden
meer en meer belangrijk tijdens deze fase.
Actievere rol in het interdisciplinair overleg en communicatie naar patiënt en familie.
Opnemen verantwoordelijkheden van hoofdverpleegkundige binnen de coördinatie
van de dagelijkse zorgverlening.

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking
Binnen de dienst wordt nauw samengewerkt met de arts, de diëtist, de kinesist, de
ergotherapeut en de logopedist. Ook de sociale dienst speelt een belangrijke rol
binnen het zorgtraject van deze patiënten. Er zijn tijdens de stage voldoende
mogelijkheden om de werking van deze disciplines te leren kennen en om met hen
samen te werken.

Kennismaking zorg-ondersteunende diensten
Binnen het zorgtraject van een neurologische en neurochirurgische patiënt kan je
kennismaken met volgende diensten:
Operatiekwartier
Spoedopname
Medische beeldvorming
Raadpleging voor technische onderzoeken

Samen beter worden

Tijdens je stage op de dienst N3A wordt verwacht dat je een eigen verbetervoorstel
uitwerkt volgens de PDCA-cyclus.
Samen met het team kan je een bepaald topic met verbeterpotentieel aanpakken.
Hierbij zal je instaan voor opvolging en observaties/metingen en het coachen van
collega’s en studenten uit eerste, tweede of derde opleidingsfase binnen het team.
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