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1. VOORWOORD 
 
Beste student(e) 
 
Mijn team en ik heten je van harte welkom op onze afdeling. 
 
Je onthaal in het ziekenhuis gebeurt door de stagebegeleiders Sofie & Philippe, die je 
begeleiden tot aan de verpleegpost en je in contact brengen met de 
verantwoordelijke verpleegkundige. 
 
Een collega van de afdeling zorg voor een rondleiding op onze dienst. 
 
We verwachten prioritair een patiëntveilige goede zorg, kwaliteitsvol handelen, 
vlotte en verzorgde taal en een respectvolle houding ten aanzien van alle niet-
verpleegkundigen. 
 
Aarzel niet om tijdens je stage de medewerkers vragen te stellen. 
 
Met dit draaiboek willen we je de nodige achtergrond bezorgen om je op weg te 
helpen.  De kwaliteit van je stage bepaal je zelf door actief mee te werken, kritisch te 
zijn, voorstellen te doen, vragen te stellen… 
 
Wij wensen je veel succes. 
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2. VOORSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 
 

Naam van de verpleegeenheid: GDZH 
 
Telefoonnummer van de verpleegeenheid:  052/25 20 74 
 
Geografische ligging:  Gelijkvloers van het az Sint-Blasius, campus Dendermonde 

 
Administratieve voorstelling:  
 

 Het verpleegkundig departement: 

 Hoofdverpleegkundige: Dieter Van Damme 
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3. DOELSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 
 

De geriatrische patiënt kan gedurende één dag opgenomen worden in het geriatrisch 
dagziekenhuis voor een aantal specifieke zorgtrajecten: 

 Geheugenstoornissen 

 Gangstoornissen en vallen 

 Incontinentie 

 Pijn en kwetsbaarheid geassocieerd aan veroudering  

 Voeding bij ouderen (verwijzen naar malnutritie?) 

 Revalidatie in de brede zin 

 Preoperatief geriatrisch consult 

 Opvolging hartfalen 

 Consult voor opname RVT 
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4. PATIËNTENPOPULATIE 
 
Algemene gegevens (demografische gegevens): 
 
Het geriatrisch dagziekenhuis streeft er naar de 75-plussers een maximale, 
kwaliteitsvolle zorgverstrekking te bieden en zo de traditionele ziekenhuisopnames 
te vermijden of te beperken. 
 
Pathologie, ingrepen, onderzoeken: 
 
Geriatrische patiënten die op één dag meerdere onderzoeken moeten hebben zoals 
bv. labo, ECG, duplex, CT-scan, NMR-scan, botscan, botmeting bij osteoporose, 
echografie, maag– en darmonderzoek kunnen daarvoor terecht in het geriatrisch 
dagziekenhuis. Deze onderzoeken worden vooraf gepland. 

Kleine behandelingen zoals het toedienen van medicatie via perfusie, 
bloedtransfusie, kleine chirurgisch ingrepen kunnen worden uitgevoerd in het 
geriatrisch dagziekenhuis. 
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Diagnostisch en therapeutisch aanbod 
 

Diagnostisch aanbod  
Geheugenkliniek (diagnostiek)  Neuropsychologische testen, CT of NMR 

hersenen, consult neurologie en 
psychiatrie. 
Gericht op zowel primaire diagnostiek als 
follow-up na 6 maanden, 18 maanden etc.  

Valkliniek  Screening valrisico (Berg-Balance scale) 
Instructies valpreventie 

Belastende onderzoeken  gastroscopie 
coloscopie 
PEG-sonde 
Cystoscopie 
suprapubische sonde 
sternumpunctie 
pleurapunctie 
ascitespunctie 
  

Medisch technische diagnostische 
procedures gedurende 1 dag  

labo 
radiologie/echo 
ECG/echo hart 
longfunctie 
Opmaken van totaal medisch bilan 

Multidisciplinair geriatrisch assessment:  Functioneel, fysisch, psychisch en sociaal 
 

Follow-up geriatrisch problematieken  Voetkliniek 
Diabetes (zelfcontrole)  
Dieetadvies 
 
Hartfalen 
Postop orthopedische ingreep 
 

Therapeutisch zorgaanbod  
Bloedtransfusie  
IV medicatietoediening  Zometa-infuus, Aclasta 

Nefroprotectie 
 

Revalidatieaanbod  
Voortzetting van multidisciplinaire 
revalidatie gedurende een korte tijdspanne  

bv. ergo, kine, logo post CVA, 
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5. DAGINDELING 
 

Uurroosters: zie arbeidsreglement (via intranet school) 
 
Het geriatrisch dagziekenhuis is elke weekdag open vanaf 8u00 tot 17u00. 
 
Dagindeling per shift: 
 

VERLOOP VAN DAGOPNAME 

 Patiënt laat zich inschrijven aan het onthaal, loket 1, 2 of 3 voor Dr. X. 

 De onthaalmedewerker geeft de patiënt een identificatiepolsbandje. 

 De patiënt wordt naar de afdeling geriatrie gebracht. 

 Sticker aanbrengen in opnameboek en gegevens verder aanvullen. 

 De verantwoordelijke verpleegkundige volgt de planning nauwkeurig op. 
Zo nodig worden bijkomende onderzoeken geregeld na consultatie van de 
geriater. 

 Parameter - controle bij alle patiënten: RR, pols, temperatuur. 

 Nuchtere patiënten worden verder opgevolgd. De verpleegkundige 
voorziet ook ontbijt of middagmaal en neemt daarvoor contact met de 
keuken voor een extra maaltijdplateau al dan niet met een specifiek dieet. 

 Wanneer de onderzoeken beëindigd zijn, neemt de verpleegkundige 
contact op met de verantwoordelijke geriater zodat hij een gesprek met de 
patiënt of familie kan voeren. 

 Zo nodig maakt de verpleegkundige nieuwe afspraken indien patiënt nog 
eens moet terugkeren voor aanvullende onderzoeken of observatie. 

 De verpleegkundige brengt de familie of vervoer op de hoogte wanneer de 
patiënt mag afgehaald worden. 

 De patiënt wordt uitgeschreven op GDZH via het aanwezigheidsbeeld in 
KWS: de patiënt wordt uitgeschreven onder zijn nummer en op het exacte 
uur van vertrek. 

 De gegevens worden bewaard op een vaste plaats in de kaft “GDZH”. 

 Als een patiënt niet komt, wordt dit ook genoteerd samen met de reden 
waarom. 

 Wanneer het onderzoek volledig afgerond is, wordt aan de huisarts een 
voorstel tot behandeling en/of een overzicht van de te nemen maatregelen 
toegestuurd. 

 Database wordt bijgehouden met een overzicht van de activiteiten in het 
dagziekenhuis  
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Opname- en ontslagbeleid  
 
Opname  

 De huisarts of geneesheer-specialist neemt contact op met geriater; 

 Overleg over gevraagde onderzoeken; 

 Planning via HOS (KWS) 

 Zo nodig planning covidscreening 

 De geriater contacteert de verpleegkundige van het GDZH 

 De verpleegkundige en/of de opnameplanner contacteert patiënt, familie, 
rusthuis of huisarts over de dag van opname en de geplande onderzoeken 
waarbij vermeld wordt of de patiënt al dan niet nuchter moet zijn 

 Indien gewenst kan er een schriftelijke bevestiging met datum en uur van 
afspraak en een onthaalbrochure opgestuurd worden naar de patiënt waarbij 
ook vermeld wordt of de hij/zij al dan niet moet nuchter zijn 

 De patiënt kan ook door een andere geneesheer-specialist verwezen en 
opgevolgd worden 

 

Ontslag  
 Wanneer de onderzoeken beëindigd zijn, neemt de verpleegkundige contact 

op met de verantwoordelijke geriater zodat hij een gesprek met de patiënt of 
familie kan voeren. 

 Zo nodig maakt de verpleegkundige nieuwe afspraken,(Hos)  indien patiënt 
nog eens moet terugkeren voor aanvullende onderzoeken of observatie. 

 De verpleegkundige brengt de familie of vervoer op de hoogte wanneer de 
patiënt mag afgehaald worden. 

Er wordt contact genomen met woonzorgcentrum om eventuele aanpassingen te 
bespreken of geplande opvolging  
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6. PROCEDURES 
 
 
Je kan alle procedures terugvinden op het zoekcentrum: 
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7. DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN DOOR DE 
STAGIAIR 

 
Zie bijlage 3 – Algemeen doelstellingsblad stagiairs verpleegkunde en vroedkunde. 
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8. BIJLAGEN 
Bijlage 1: plattegrond van het ziekenhuis: 
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Bijlage 2: plattegrond van de afdeling  
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Bijlage 3: Algemeen doelstellingsblad stagiairs verpleegkunde en vroedkunde 

 
Technieken  Uitgevoerd  

 eerste jaar verpleegkunde Gekend Doelstelling     1e x  2e x  3e x 

Hygiëne :         

Bedbad + detailzorgen        

Toilet aan wastafel, in bad en douche        

Aanbrengen incontinentiemateriaal        

Huid en Zintuigen :        

Stomazorg ( huishoudelijk proper)        

Urogenitaal stelsel :        

Plaatsen urinaal / bedpan        

Verwijderen blaaskatheter        

Staalafname urine ( en faeces)        

Spijsverteringsstelsel :         

Toedienen klein lavement        

Toedienen groot lavement        

Bloedsomloopstelsel :         

TED-kousen en Dauerbinden 
aanbrengen  

       

Controle insteekplaats perifeer infuus        

Verwijderen perifeer infuus        

Medicamenteus :         

Voorbereiding medicatie voor 
inspuiting 

       

Voorbereiding minibag        

Voorbereiding hoofdinfuus        

Verwisselen minibag         

SC inspuitingen        

IM inspuitingen        

Toedienen insuline        

Indruppelen ogen, neus en oren        

Aanbrengen zalf        

Toedienen perorale medicatie        

Toedienen rectale medicatie        

Medisch rekenen        

In verband met stellen diagnose :         

Glycemie bepaling        

parametercontrole        

Overige :          

Ergonomie        

EHBO        

Kinderzorg        
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                       Technieken  Uitgevoerd  

 Tweede en/of derde jaar verpleegkunde Gekend Doelstelling     1e x  2e x 3e x 

Urogenitaal stelsel :        

Eenmalige blaassondage        

Plaatsen verblijfskatheter        

Blaasspoeling         

Verwisselen suprapubische katheter        

Spijsverteringsstelsel :         

Plaatsen en verwijderen maagkatheter        

Toedienen sondevoeding met medicatie        

Bloedsomloopstelsel :         

Plaatsen perifeer infuus        

Perifere bloedafname        

Bloedafname via centraal infuus of PAC        

Capillaire bloedafname        

Aanprikken poortkatheter        

Infuustherapie         

Huid en zintuigen :         

Droog aseptisch verband        

Verzorging van vochtafgevende wonde        

Aanbrengen van vetgazen/vochtige 
kompres 

       

Verzorging van een besmette wonde        

Plaatsen wiek         

wondspoeling        

Verzorging en verwijdering van redondrain        

Verzorging en verwijdering van penrose dr        

Verwijdering draadhechting /wondhaakjes        

Aanbrengen wondstrips        

Verzorging externe fixator        

Verzorging insteekplaats thoraxdrain        

Ademhalingsstelsel  :        

Aspireren         

Canulezorg         

In verband met stellen diagnose :         

Nemen van een wondstaal         

Assistentie bij medische handelingen :         

Assisteren bij puncties        

Overige :         

Administratie opname patiënt        

Meevolgen doktersronde op kamer        

 


