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1. VOORWOORD 
 

Beste student(e),  
 
Van harte welkom op onze verpleegafdeling.  
Met al onze medewerkers willen we je bijstaan om je stageperiode zo leerrijk en 
interessant mogelijk te maken.  
Via deze brochure krijg je al een summiere voorstelling van onze afdeling.  
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2. VOORSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 
 

Naam van de verpleegeenheid: zorgcentrum SP revalidatie “R” 
 
Telefoonnummer van de verpleegeenheid: 052 25 23 32 

Geografische ligging:  campus Dendermonde, Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde 
 
Administratieve voorstelling: 
 

 Het verpleegkundig departement: 

 Hoofdverpleegkundige: René Smet en team verpleegkundigen 
  

 Referentieverpleegkundigen:  
o Decubitus/wondzorg: Jozefien De Clippel, Simonne De Schutter, Lamya 

Jaroudi, Katleen Vandeputte 
 
o Diabetes: Cindy Coppens, Jozefien De Clippel, Christelle Van der Cruyssen 

 
o Geriatrie: Veerle De Backer, Christelle Van der Cruyssen, René Smet 

 
o KWS: Simonne De Schutter, Katleen Vandeputte, René Smet 

 
o MVG: Els Bracke, Veerle De Backer, Katleen Vandeputte, René Smet 

 
o Palliatief support: Cindy Coppens, Marieke Van Dooren 

 
o Zingeving en pastorale zorg: Gilberte Goossens, Carin Meert, Vera Verhulst 

 
o Pijn: Marieke Van Dooren 

 
o Studentenbegeleiding: Veerle De Backer, Lamya Jaroudi, Katrien Poppe, 

Katleen Vandeputte 
 

o Ziekenhuishygiëne: Simonne De Schutter, Katrien Poppe, Micheline Van 
Nieuwenhuyse  

 

 Diensthoofd revalidatie: Luc Lefévre  
o Kinesitherapeuten 
o Ergotherapeuten 
o Logopedisten 
o Sociaal verpleegkundigen: Roos Den Haese, Nathalie Mallefroy 
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 Artsen: 

 Revalidatieartsen 
Dr. Truyers (medisch diensthoofd) 
Dr. Batjoens  
Dr. Marcelis 
Dr. Wielandt  
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3. DOELSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 
 
De revalidant helpen om een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
te bekomen door maximaal revalidatiekansen aan te bieden. 
Op onze afdeling proberen we om de revalidant een zo normaal mogelijke 
dagbesteding aan te bieden.  Hierbij hebben we extra aandacht om de zorgen op de 
aangewezen plaats aan te bieden (bv wassen in de badkamer).  We waken er ook 
over om onze revalidanten hiervoor de nodige tijd en ruimte aan te bieden, zodat zij 
deze zorg zo zelfstandig mogelijk kunnen opnemen. 
Voor onze neurologiepatiënten volgen we hierbij de uitganspunten van het NDT-
concept (neuro development treatment): zoveel mogelijk inschakelen van de 
aangedane zijde, nastreven van normale houding- en bewegingspatronen en 
aandacht hebben voor de spiertonus. 
Voor onze orthopediepatiënten zal voornamelijk aandacht besteedt worden aan het 
extra inoefenen van transfers en stappen, al dan niet met hulpmiddel en/of 
begeleiding. 
Om dit alles te kunnen bekomen trachten we een huiselijk sfeer te creëren, dit lukt 
uiteraard veel beter in aangepaste oefenkledij (dus liefst niet in slaapkledij). 
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4. PATIËNTENPOPULATIE 
 
Algemene gegevens (demografische gegevens): 
 
Het zorgcentrum revalidatie is een ziekenhuisdienst voor 20 revalidatiepatiënten  
(ook soms zorgcentrum revalidatie of SP revalidatie of R genoemd). 
 
Pathologie, ingrepen, onderzoeken: 
 

Onze dienst is gespecialiseerd in de verzorging van patiënten met aandoeningen van 
het bewegingsstelsel en het zenuwstelsel: 
 

 Aandoeningen van het bewegingsstelsel zijn: orthopedische problemen zoals 
breuken, heupprothesen, knieprothesen, beenamputaties, rugklachten, … 

 

 Aandoeningen van het zenuwstelsel zijn: C.V.A., ontsteking van de zenuwen, 
Parkinson, … 

 

De C.V.A. revalidanten worden behandeld en verpleegd volgens het NDT concept. 
 
Dit is een behandelingsconcept dat gebruikt wordt bij het revalideren van patiënten 
met een hemiplegie.  
Wanneer iemand getroffen wordt door een C.V.A., dan gaat dat meestal gepaard 
met functieverlies.  
Dit functieverlies kan zich uiten in diverse stoornissen zoals: hemiparese, afasie, 
hemianopsie, agnosie, apraxie, en vaak ook combinaties hiervan.  
Bij het revalideren volgens het NDT concept staat het opnieuw aanleren van een 
normale motoriek voorop. 
Dit gebeurt multidisciplinair.  
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5. DAGINDELING 
 

Uurroosters: zie arbeidsreglement (via intranet school) 
 
De uurregeling wordt op de eerste stagedag opgemaakt voor de ganse stageperiode, 
de student ontvangt hier een lijstje van. 
In overleg kunnen steeds wijzigingen gebeuren. 
 
De stagiairs werken in principe altijd onder toezicht. 
 
Dagindeling per shift: 
De continuïteit van de zorgen wordt verzekerd door opeenvolgende ploegen: 
 
Vroegdienst:   (02) van 06.30 uur tot 14.36 uur en 30 minuten onderbreking 
Dagdienst:     (15) van 07.45 uur tot 16.01 uur en 40 minuten onderbreking 
Laatdienst:    (80) van 13.54 uur tot 22.00 uur en 30 minuten onderbreking 
Nachtdienst:  (91) van 21.45 uur tot 06.45 uur zonder onderbreking 
 
Stagiairs starten met een dagdienst.   
Het rooster zal voornamelijk vroegdiensten bevatten, er zullen echter ook een aantal 
laatdiensten worden voorzien aangezien hier andere opportuniteiten aan bod 
kunnen komen. 
 
Voor een efficiënte opvolging van de ploegen is er een dienstoverdracht voorzien: 
telkens is er een overlapping van minstens 15 minuten. 
 
 
 

Op de revalidatie verblijfsafdeling wordt gewerkt met het systeem van 
patiëntentoewijzing, sommige zorgen vereisen echter de aanwezigheid van twee 
verpleegkundigen om op een veilige en patiëntvriendelijk wijze te kunnen uitvoeren, 
waardoor samenwerking waar nodig zeer belangrijk blijft. 
Het is de bedoeling om met het verblijf op de revalidatie verblijfsafdeling op een veilige 
manier extra training te genieten waardoor een terugkeer naar huis (of het 
thuisvervangend milieu al dan niet tijdelijk) zo vlot mogelijk kan verlopen. 
Er wordt van onze revalidant dan ook verwacht dat hij/zij hierin een "actieve centrale rol" 
opneemt. 
Om dit alles zo goed als mogelijk te bereiken vragen wij om de dagindeling zo normaal 
mogelijk te houden, dit wil zeggen dat we de zaken liefst doen waar ze behoren gedaan te 
worden (hygiënische zorgen liefst in de badkamer, overdag best dagkledij, ...). 
Wat we vooral moeten bewaken hierbij is: op therapie leer je met de therapeuten nieuwe 
zaken, op de afdeling oefen je met de verpleegkundigen veilige zaken! 
 

6u30-
6u45 

Samen  veiligheidsbriefing + overdracht 

6u45-
8u15 

Patiëntentoe-
wijzing 

patiëntenzorg 
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parameters, bloedafname, ochtendverzorging, toilet(training), 
kameropschik, eventueel medicatiecontrole  
en toediening, registratie dossier (KWS), installeren patiënt op 
kamer of begeleiden naar leefruimte 
zorg organiseren in functie van revalidatieprogramma, 
onderzoeken/ingrepen, zorgzwaarte 

7u45-
8u15 

Verant-
woordelijke 

veiligheidsbriefing bij de 3 vroegdiensten 

8u15 Patiëntentoe-
wijzing 

glycaemiecontrole + toediening insuline, medicatiecontrole + 
medicatiebedeling (indien nog niet gedaan  
tijdens patiëntenzorg)  

Verant-
woordelijke 

start maaltijdbedeling 

 
Samen  maaltijdbedeling verder helpen + maaltijdbegeleiding 

8u30-
8u45 

Verant-
woordelijke 

briefing therapeuten 

9u00-
9u15 

Samen  KOFFIEPAUZE 

9u15- Samen  opruimen leefruimte, patiënten klaarmaken voor therapie  
Patiëntentoe-
wijzing 

vervolg patiëntenzorg 

 
Patiëntentoe-
wijzing 

ontslagen/opnames 

 
Patiëntentoe-
wijzing 

aanvullen verzorgingskar, linnenwagen, opruimen afval 

 
Patiëntentoe-
wijzing 

installeren patiënten in leefruimte en/of kamer 

 
Patiëntentoe-
wijzing 

toilet(training) 

11u30-
12u00 

Samen op 
dienst 

MIDDAGPAUZE 

12u00-
12u15 

patiëntentowi
jzing 

glycaemiecontrole + toediening insuline, medicatiecontrole + 
medicatiebedeling 

12u00- 
12u45 

Samen  maaltijdbedeling + maaltijdbegeleiding 

12u30-
12u45 

Verant-
woordelijke 

briefing aan 3 vroegdiensten na toer- en teammomenten 

12u45-
13u30 

Patiëntentoe-
wijzing 

patiënten naar kamer begeleiden, toilet(training), installeren 
voor middagrust of klaarmaken voor therapie 

13u30-
13u45 

Samen  opruimen leefruimte, switch 3 medicatiekarren naar 2  

14u00-
14u30 

Samen  veiligheidsbriefing 

 
Patiëntentoe-
wijzing 

overdracht 
op donderdag is er zorgoverleg, dit is een overdrachtsmoment 
aan bed waarbij de aandachtspunten van de doktersronde en 
het multdidisciplinair teamoverleg worden gebriefd aan de 
revalidant 
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14u30-
15u00 

Logistiek  
assistente 

koffietoer 

14u30-
16u00 

Patiëntentoe-
wijzing 

patiëntenzorg 

 
(ronde 
samen) 

parameters, verzorging, toilet(training), kameropschik, 
registratie dossier (KWS) 
zorg organiseren in functie van revalidatieprogramma, 
onderzoeken/ingrepen, zorgzwaarte 
in weekend en op feestdagen: koffietoer integreren in 
namiddagwerking 

16u00-
16u15 

Samen  KOFFIEPAUZE 

16u15-
16u45 

Patiëntentoe-
wijzing 

installeren patiënten in leefruimte en/of kamer 

   

16u45-
17u00 

Patiëntentoe-
wijzing 

glycaemiecontrole + toediening insuline, medicatiecontrole + 
medicatiebedeling  

Samen  maaltijdbedeling + maaltijdbegeleiding 

17u30-
18u00 

Patiëntentoe-
wijzing 

installeren patiënten in kamer (vroege bedgangers) 

 
(ronde 
samen) 

 

18u00-
18u30 

Samen  AVONDPAUZE 

18u30-
21u00 

Patiëntentoe-
wijzing 

patiëntenzorg 

 
(ronde 
samen) 

installeren in bed, toilet(training), nachtkledij, klaarleggen 
kledij volgende dag?, kameropschik (evt toiletstoel),  
registratie dossier (KWS)   
glycaemiecontrole + toediening insuline, medicatiecontrole + 
medicatiebedeling 

21u00-
21u30 

Samen  aanvullen verzorgingskar, linnenwagen, opruimen afval 

21u45-
22u00 

Patiëntentoe-
wijzing 

veiligheidsbriefing + overdracht 

22u00-
23u00 

 
zaalronde (controle aanwezigheid patiënten, voorstellen aan 
nieuwe patiënten, kamer in orde om nacht in te 
gaan- beloproepsysteem, nachtverlichting, urinaal, …) 

23u00-
00u30 

 
medicatie (klaarzetten, bestellen, bladen) 

00u30-
01u30 

 
patiëntenzorg 

  
toilet(training), (wissel)houding, zo nodig parameters, KWS 

01u30-
05u00 

 
administratieve taken (medicatie, ontslagen, bestellen klevers, 
klaarleggen labo's, opmaak aanwezigheidsbord, 
ijken glycaemietoestel, …) 

05u00-
06u00 

 
patiëntenzorg 

  
toilet(training), (wissel)houding, zo nodig parameters, TED-
kousen ophalen voor was op ???, KWS 
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06u00-
06u30 

 
klaarzetten afdeling voor ochtendzorg (linnenmanden legen 
en klaarzetten op gang, linnenkarren klaarzetten 
op gang, verzorgingskarren klaarzetten, zo nodig bloedbak op 
verzorgingskar plaatsen, koffie zetten 

6u30-
6u45 

samen veiligheidsbriefing + overdracht 
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6. PROCEDURES 
 
 
Je kan alle procedures terugvinden op het zoekcentrum: 
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7. VERWACHTING AFDELING TOV DE STUDENT 
 
Enthousiaste en goed gemotiveerde stagiairs genieten veel waardering en 
ondersteuning op onze afdeling.  
Vraag steeds aan de verpleegkundige waarmee je gewerkt hebt of ze na het 
uitvoeren van bepaalde activiteiten een evaluatieverslag neerschrijven. 
Een overzicht van de door de student in te oefenen technieken wordt uitgehangen in 
het overdrachtslokaal (infobord en ruifjes zijn hier voorzien voor de studenten). 
 
De eindevaluatie gebeurt bij voorkeur door één van de stagementoren. 
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8. DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN DOOR DE 
STAGIAIR 

 
Gedurende de stageperiode zal gewerkt worden rond onderstaande thema’s: 

 

 Verpleegkundige diagnostiek 

 Verpleegdossier, observaties correct rapporteren 

 Preventie en veiligheid 

 Handhygiëne, melding incidenten patiëntveiligheid 

 Parameters en observaties 

 Verpleegtechnische handelingen 

 Medicatie  
 
 
 
Om deze doelstellingen te kunnen verwezenlijken hebben we voor onze afdeling ook 
een bijzonder “opleidingstraject studenten verpleegkunde Revalidatie 
verblijfsafdeling” uitgewerkt.  
 
Enerzijds plannen we voor onze studenten een revalidatiemoment, waarbij zij een 
stukje kunnen ervaren wat het betekent om patiënt te zijn, en waarbij ze ook een 
beter inzicht kunnen verwerven in de verschillende therapieën die worden 
aangeboden. 
 
Anderzijds bieden wij de mogelijkheid om een zaalronde en een teamvergadering bij 
te wonen, zodat de student het multidisciplinaire karakter ervaart waarbinnen we op 
onze revalidatieafdeling werken. 
 
Doorheen de stageperiode zal de student steeds een grotere verantwoordelijkheid 
over de revalidant kunnen opnemen, onder toezicht van de stagementoren en/of 
verpleegkundigen. 
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9. BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Plattegrond van het ziekenhuis 

 
 
Bijlage 2: plattegrond van de afdeling  
 

  

https://azsintblasius.zenya.work/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=2c4b4aa8-483a-4e25-b28d-3a3ba56011ec
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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        

Revalidatievoormiddag        
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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        

Meevolgen multidisciplinair teamoverleg        

Revalidatievoormiddag        

 


