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Beste student(e), 
 

Het volledige team heet je van harte welkom op deze verpleegafdeling! 
Met dit draaiboek willen we u de nodige achtergrond bezorgen om u op weg te 
helpen naar een leerrijke stage. 

1. VOORWOORD 
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Naam van de verpleegeenheid: IDC = Internistisch dagcentrum 
 

Telefoonnummer van de verpleegeenheid: 052/25 25 14 
 

Geografische ligging: Het IDC (internistisch dagcentrum) bevindt zich op de eerste 
verdieping in de nieuwe vleugel van het ziekenhuis, route 72 

 

Administratieve voorstelling: 
 

 Het verpleegkundig departement: 
• Hoofdverpleegkundige: Van Overwalle Kathleen (tel: 052/25 25 71) 

Mailadres:kathleen.vanoverwalle@azsintblasius.be 
 

• Het verpleegteam: Het team bestaat uit 12 personeelsleden, goed voor 9.2 
FE waarvan 7 met bijzondere beroepstitel voor oncologie 

 
• Stagementoren:  

 
Mannaert Veerle en  Mariën Els 
Tondeur Fabiënne en Steels Liesbeth 

 

• Referentieverpleegkundigen: 
o Werkgroep ziekenhuishygiëne: Roels Wim en Mannaert Veerle 

 

o Werkgroep palliatieve / pijn: Tondeur Fabienne 
 

o Werkgroep KWS: Hermans Katrien / Mannaert Veerle 
 

o Werkgroep MZG: Mariën Els/ Michem Nele/ Steels Liesbeth 
 

o Werkgroep diabetes / wondzorg / decubitus: Hermans Katrien/Bauwens 
Jasmijn 

Artsen: 

 Diensthoofd 
Dr. Serry S. 

  Medisch oncologen: 
Dr. Bambust I. 

 Hematologen  
Dr. Huysmans G.  

                               Dr Vanden Broek I. 
 Digestieve  
             Dr Triest 

      
 Pneumologen 

        Dr Van Zandweghe  / Dr Temmerman 

2. VOORSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 

http://infoland.sbd.local/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b9276974-947d-4fd3-8009-4c1fb6b82a09
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• Alle geneesheren die hun pat. op het Internistisch Dagcentrum laten komen 
voor I.V. toedieningen, ascitespunctie, lumbale punctie, … 
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Verpleegkundige zorg aan de ambulante oncologische patiënt en de ambulante 
internistische patiënt. 

 

Algemene gegevens (demografische gegevens): 
 

Het IDC stelt zijn diensten voor: 
 

o Oncologische patiënten ( Intraveneuze, perorale en subcutane toedieningen). 

o Alle patiënten die een intraveneuze toediening nodig hebben. 

o Alle patiënten die een ascitespunctie / lumbale punctie nodig hebben. 

 
 

Leeftijd: 
 

o Vanaf 16 jaar 

o Bij telefonische afspraak voor (niet chemo) toedieningen wordt naar de 

leeftijd van de patiënt gevraagd en indien nodig doorverwezen naar het 

geriatrisch dagziekenhuis (vanaf 75 jaar en/of patiënten met een geriatrisch 

profiel). 

 
Pathologie, ingrepen, onderzoeken: 

 

Het IDC stelt zijn diensten voor: 
 Oncologische patiënten zowel voor IV, SC en perorale therapie. 
 Toedienen van chemotherapie voor de verblijfsafdelingen met uitzondering 

van Z3A en Z1B 

 Bloedtransfusies. 
 Alle patiënten die een intraveneuze toediening nodig hebben zoals bij 

voorbeeld immunoglobulines, ijzerinfuus, … 
 Ascitespuncties / lumbale puncties. 

 
Voor elke behandeling is na telefonische afspraak (dag en uur van toediening) met 
het IDC ook de schriftelijke opdracht van de geneesheer nodig. 

3. DOELSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 

4. PATIËNTENPOPULATIE 
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Uurroosters: zie arbeidsreglement (via intranet school) 
 

ma di woe do vr 

7u30 tot 17u 7u30 tot 17u 7u30 tot 17u 7u30 tot 17u 7u30 tot 17u 

 
Gesloten op zon- en feestdagen. 

 

Dagindeling per shift: 

Shift 10 

  Sleutel uit de kast nemen. 

 Post van IDC meebrengen en sorteren. 

 Deuren openmaken en lichten aansteken. 

 Dect-toestel bedienen: telefoonoproepen beantwoorden. 

 Computers opstarten. 

 Vaatwasser ledigen, koffie zetten en koffiekarren klaarzetten. 

 Dispatch-functie. 
 

Dispatch-functie 
 Patiëntendossiers verdelen volgens planning (aan de hand van dag 

planning). 

 Maaltijdregistratie volgens dag planning en doorgeven aan 
dieetkeuken 

 KWS opstarten. 
 Blad voor afhalen van medicatie voor de volgende dag invullen na 

controle van de medicatievoorschriften 

 Patiënten ontvangen en doorverwijzen naar voorbehouden plaats, 
per ingeschreven patiënt wordt het traject op de afdeling 
opgevolgd via KWS (positie toekennen) 

 Nieuwe patiënten naar de kamers brengen en uitleg geven over 
kamer, bed bediening, koffie, … 

 Patiënten stickers aannemen, 1 sticker bewaren voor de medicatie 
voorschriften en naar apotheek sturen om 12u en ‘s avonds, 
overige stickers doorgeven aan verantwoordelijke verpleegkundige 
met vermelding van positienummer en verantwoordelijke 
verpleegkundige op 2 klevers. 

 Labo-uitslagen opvolgen via KWS en noteren op roze 
cytostaticavoorschrift. 

 De labo-uitslagen doorbellen/doorgeven aan de behandelende 
arts samen met de ervaringen van de voorbije periode van de 
patiënt. 

 Bij positief of negatief (=uitstel) antwoord van de arts mag de 
medicatie besteld of afgezegd worden aan apotheek (oncofoon nr. 
2979). 

 De bestelde roze cytostaticavoorschriften worden met een 

5. DAGINDELING 
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 ‘B’(=besteld) en uur gemarkeerd en teruggegeven aan de 
verantwoordelijke verpleegkundige zodat de patiënt kan 
gepremediceerd worden. 

 Behandelende artsen op de hoogte brengen van de aanwezigheid 
van niet oncologische patiënt. 

 Cytostaticavoorschriften voor volgende dag opsturen naar 
apotheek met buizenpost (tegen 12u) 

 De cytostatica dag 2 voor de volgende dag bestellen (voor de 
patiënten die ’s morgens komen en enkel Fluroblastine krijgen). 

Shift 21 
  Verantwoordelijk voor aangewezen posities: 

- positie 175 tot 179  zone 1 
- positie 180 tot 184  zone 2 
- positie 185 tot 189  zone 3 
- positie 190 tem 192 zone4 

 Patiënten stickers aannemen en dossier aanvullen: bloedaanvraag, 
medicatievoorschrift en indien het tarificatieblad nodig is voorzien 
van identificatieklever 

 Patiënt installeren en aanprikken aan de hand van 
behandelingsschema (via SVP of perifeer). 

 Het roze cytostaticavoorschrift wordt aan dispatch gegeven en 
eventuele opmerkingen/nevenwerkingen van betreffende patiënt 
worden genoteerd zodat dit kan doorgegeven worden aan de 
behandelende arts (bij het doorbellen van labo-uitslagen). 

 Afhankelijk van labo-uitslagen worden de behandelingsschema’s 
opgevolgd: bij goed resultaat mag de patiënt gepremediceerd 
worden en wordt het schema verder afgewerkt, bij negatief 
resultaat wordt de patiënt ontkoppeld en een volgend afspraak 
gegeven. Patiënten moeten door de behandelende arts gezien zijn 
voor ontslag op het IDC. 

 Bij niet oncologische patiënten worden de therapieschema’s 
gevolgd en de behandelende arts verwittigd door dispatch, de 
nodige zorgen worden toegediend en een volgend afspraak wordt 
gemaakt. 

 De verantwoordelijke arts geeft zowel schriftelijk als mondeling 
het verdere beleid en afspraken door van zijn patiënt aan de 
verpleegkundige die verantwoordelijk is voor die patiënt. 

 Iedere verpleegkundige is verantwoordelijk voor het invullen van 
het zorgplan in de KWS 

 Bij ontslag wordt de patiënt in KWS uitgeschreven en het 
ingenomen bed wordt ontsmet en opgemaakt. 

 Op einde van de shift worden de verzorgingskarretje, de schuiven 
onder het werkvlak in de verpleegpost worden aangevuld. 

Het werkvlak wordt netjes achtergelaten . 
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 Aandacht bij aanvullen: labels keren in de voorraadruimte bij lege 

 vakken) 

Shift 40 en shift 51 
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  Invallen zoals voorzien op de dagverdeling.
 Op het einde van de dag worden alle patiënten overgedragen aan 

de laatdienst, deze zorgt voor het verdere verloop van de therapie 
en afwerking van het verpleegkundig dossier.

 Administratie in het vakje ‘te sorteren’ wordt gesorteerd en 
opgestuurd naar de betreffende personen of diensten via de 
ruifjes aan de tikklok

 Na ontslag van alle patiënten worden de computers volledig 
afgesloten

 De koffiekarren worden afgeruimd.
 Keuken wordt netjes achtergelaten en vaatwasser opzetten.

 Kamers netjes achterlaten.

 Spoelruimte op orde zetten.

 Verpleegpost opgeruimd achterlaten.

 Dect-toestel in oplader steken.
 Sleutel meenemen en in de sleutelkast steken (eventueel de deur 

van de uitgang vastdraaien).

 

In totaal beschikt het IDC over 22 posities. De verdeling bestaat uit 11 zetels, 2 
bedden in de zaal en 9 bedden in de kamers. 
Er zijn 4 kamers voor 2 personen, waarvan 2 kamers met toilet. 
De dienst beschikt over 1 eenpersoonskamer, zonder toilet. 
Deze kamers hebben per bed een multimediamonitor ( TV, radio, internet, …). 

Centraal is de open verpleegpost met glazen wand. 

Verder beschikt het IDC over: 
 een open keuken met microgolf, vaatwasser en koffiezetapparaat 
 spoelruimte met bedpanspoeler 
 een voorraadruimte voor materiaal (medi-math systeem) en linnen 
 een badkamer met douche voorzien van beloproep 
 Wc ‘s voor patiënten met beloproep die centraal gelegen zijn 
 Wc voor personeel 
 Vanaskast voor medicatie 
 2 nooduitgangen 
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Je kan alle procedures terugvinden op het zoekcentrum: 

 

 
 

6. PROCEDURES 
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 Inzicht in de werking van het intern – oncologisch dagcentrum. 

 

 Oefenen van verpleeg - technische handelingen: plaatsen van infusen, 

aanprikken van subcutaan veneuze poorten, bloedafname, hulp bij ascites en 

lumbale puncties, … 

7. DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN DOOR DE 
STAGIAIR 
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8. BIJLAGEN 
Bijlage 1: plattegrond van het ziekenhuis: 
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Bijlage 2: plattegrond van de afdeling 
 

 

⭣ 
 

⭣ 
 

 

Als we de gang naar het IDC binnengaan hebben we eerst 4 lokalen: 
 bureel hoofdverpleegkundige 
 bureel verpleging 
 gesprekslokaal 
 bureel voor de artsen 

 
Scharnier naar nieuwbouw 

Volg bewegwijzering IDC 

 

 

Receptie en inschrijvingen 1e 
verdieping 

 bureel hoofverpleegkundige 

 bureel verpleging 

 gesprekslokaal 
 
bureel artsen 

inkom 

zaal 1 

zaal 2 
keuken 
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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        

 


