Raadpleging cardiologie, vaatheelkunde en voetkliniek.

Omschrijving
Als 4de jaarsstudent verpleegkunde maak je kennis met de diversiteit op de dienst
‘Raadplegingen en Functieonderzoeken’. In deze stage ga je je verder uitdiepen, ontplooien en
zelfstandig werken op de consultaties cardiologie, vaatheelkunde en voetkliniek .
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 een kwaliteitsvolle patiëntenzorg.
Wij verwachten van jouw een kritische open blik waarbij je handelingen in vraag durft te stellen.
Je bent eerlijk, sociaal en empathisch.

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
communicatie tussen alle partijen belangrijk is. Tijdens deze stage leer je uitgevoerde
testen te interpreteren en communiceren naar de arts. Aan de hand van een gerichte
anamnese en het doornemen van het patiëntendossier kan je op correcte wijze de
geschikte onderzoeken koppelen en uitvoeren.
Je krijgt de kans om verpleegtechnische handelingen (bloedafname,…) verder in te
oefenen.
Op de dienst cardiologie leer je een correcte afname en interpretatie van ECG en cycloergometrie, aankoppelen en uitlezen holters, voorbereiden en assisteren TEE
onderzoek,…. .
Op de consultatie vaatheelkunde leer je via echobeelden arteriële en veneuze
bloedvaten lokaliseren, herkennen van een pseudoaneurisma, verslagen maken in het
patiëntendossier, …….
Op de consulatie (multidisciplinaire) voetkliniek maak je kennis met het
wondzorgprotocol, podologisch materiaal, krijg je inzicht in neuropathiecontrole, leer
je het patiëntendossier aanvullen aan de hand van fotomateriaal,…. .

Fasen binnen het stagetraject
Fase 1
Verkennen van de consultaties cardiologie, vaatheelkunde en voetkliniek.
Afsprakenboek per discipline leren hanteren en aan de hand hiervan de raadpleging in goede
banen leren leiden.
Patiëntendossier raadplegen en aan de hand hiervan weten welke onderzoeken er dienen te
gebeuren/vorige resultaten vergelijken. Korte mededelingen in een patiëntendossier
toevoegen.
Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan, en bespreken van persoonlijke leerdoelen.
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Cardiologie
Het correct afnemen en interpreteren van ECG en fietsproef; interpretatie van diverse
onderzoeken als Holtermonitoring, cardioCT, dobutamine stress, fietsecho, assistentie TEE,… .
Het correct toedienen van medicatie, plaatsen van IV katheter,… .
Vaatheelkunde
Kennismaking van de raadpleging, je leert de structuren op een echobeeld van arteries en
venen herkennen, herkennen van een normaal en afwijkende waarden van de arteriële
bloedvaten,….
Voetkliniek
Oorzaak van een wonde leren herkennen (veneus of arterieel), leren voelen van pulsaties,
bevragen van wondpijn,…..

Fase 2
Verdiepen in de anatomie van het cardio-vasculair stelsel
Je kan de patiënt de nodige verstaanbare informatie geven over de onderzoeken of ingrepen.

Fase 3
Je kan een consultatie zelfstandig in goede banen leiden, je kan een gehospitaliseerde patiënt
opvragen via I-transport.
Aan de hand van de afsprakenboek weet je welke onderzoeken er dienen te gebeuren en
voert deze op de gevraagde manier uit.
Anatomie en werking van het cardio-vasculair stelsel is gekend.
Cardiologie
Je kan zelfstandig een raadpleging cardiologie leiden, en slaagt er in om afwijkende ECG’s
correct te interpreteren en te communiceren nar de behandelende arts. Je kan op zelfstandige
wijze Holter monitoring opstaren en uitlezen, alsook de R-test. Je voert tevens alle bijhorende
administratieve taken correct uit.
Vaatheelkunde
Je maakt verslagen op, onder begeleiding, en vult deze aan in het patiëntendossier. Je zal
onder begeleiding een duplex onderzoek afnemen en dit correct interpreteren en
rapporteren. Verder voer je postoperatieve controles na vaatchirurgie correct uit (onder
begeleiding), en rapporteer je deze op correcte wijze.
Voetkliniek
Je voert op correcte wijze wondzorgtechnieken uit en voegt je observaties toe aan het
patiëntendossier en rapporteert aan de arts.
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