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1. VOORWOORD 
 

Beste student(e),  
 
Mijn team en ik heten je van harte welkom op onze verpleegafdeling. 
 
Je onthaal in het ziekenhuis gebeurt door de stagebegeleiders Sofie en Philippe, die je 
begeleiden tot aan de verpleegpost en je in contact brengen met mij (de hoofdver-
pleegkundige), de adjunctHVK of een verantwoordelijke verpleegkundige. 
 
Ik zorg op de eerste stagedag voor het onthaal en de rondleiding op de afdeling, stel 
je uurrooster samen en maak met jou een aantal afspraken. De begeleiding tijdens je 
stage ligt in handen van de stagementoren en mijn enthousiaste team. 
Ik vraag prioritair een patiëntveilige goede zorg, kwaliteitsvol handelen, vlot en 
verzorgd taalgebruik in de communicatie met patiënten en verpleegkundigen, 
dagelijkse vriendelijkheid en een respectvolle houding ten aanzien van alle niet-
verpleegkundigen. 
 
Je kan steeds bij mij terecht voor vragen, inlichtingen en problemen, maar mijn 
functie als hoofdverpleegkundige van 2 afdelingen laat mij niet toe je persoonlijk te 
begeleiden. Ik volg wel op hoe het met je gaat. 
 
Met dit draaiboek willen we je de nodige achtergrond bezorgen om je op weg te 
helpen naar een leerrijke stage. 
De kwaliteit van je stage bepaal je zelf door actief mee te werken, kritisch te zijn, 
voorstellen te doen, vragen te stellen,… 
 
 
       Filip De Paepe                 Cathérine Arijs 
  Hoofdverpleegkundige     Adjunct-hoofdverpleegkundige 

  

Voorstelling van het 
zorgcentrum 
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2. VOORSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 
 

Naam van de verpleegeenheid: Zuid 1A (Z1A) 
 
Telefoonnummer van de verpleegeenheid:  052/25 21 82 
 
Geografische ligging:  
Beddenhuis zuid eerste verdieping links, kamers 138 tem. 146 en 156 tem. 164 
(Route 61) 
 
Administratieve voorstelling: 
 Het verpleegkundig departement: 

 Hoofdverpleegkundige: Filip De Paepe (tel. 052/25 25 91) 
filip.depaepe@azsintblasius.be 

 Adjunct-hoofdverpleegkundige: Cathérine Arijs 
catherine.arijs@azsintblasius.be 

 Stagementoren:   
                      Arnout Guffens      Elke Linthout    Elsie Vandergheynst     Evi Blancquaert 
 
 
                     
 
 
                     
 
                      Kay Heungens   Laura Vander Eecken  Saskia Van Broeck   Thea Spanoghe            
 
 
                     
 
 
 
 

 Referentieverpleegkundigen: 
o Decubitus en wondzorg         

  Karen Peeters   
                 Thea Spanoghe  

o Diabetes   
    Laura Vander Eecken 
    Saskia Van Broeck   

o Fixatiemateriaal      
                                  Filip De Paepe 

o Geriatrie      
  Arnout Guffens 

                                     Mieke Van Den Bossche  
o KWS 

  Cathérine Arijs 
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                                     Filip De Paepe  
                                     Arnout Guffens 

o MVG  
 Annelieze Van Grembergen   

            Elke Linthout 
                 Evi Blancquaert 
                 Mieke Van Den Bossche   
            Wendy D’hollander      

o Palliatieve en onco 
    Els Van Hoyweghen 
    Elsie Vandergheynst        

                 Tania Drossin 
o Pijn      

  Cindy Van Den Bremt 
                 Dorien Raaymakers 

o Sleutelinterventieplannen 
  Cathérine Arijs 

o Spirituele zorg         
  Sofie De Maeyer 
                 ………. 

o Stomazorg      
  Cindy Van Den Bremt (urostoma) 
   Thea Spanoghe (colostoma) 

o Verdoving      
  Mieke Van Den Bossche 
                 Sophie De Wilde 

o Ziekenhuishygiene      
  Annelieze Van Grembergen    
  Kay Heungens (tijdelijk: Saskia Van Broeck) 
        

 Logistiek medewerker: 
             Er is geen vaste logistiek medewerker verbonden aan de afdeling, maar er is  
             er telkens wel één aanwezig die haar dagtaak verdeelt over Z1A en Z1B. 
             Haar werkterrein is vnl. de afdelingskeuken en de spoelruimtes. 
             Zij is verantwoordelijk voor afdienen van ontbijt en middag- en avondmaal,  
             bedelen van de koffie rond 13u., koffie maken, algemene netheid in de  
             keuken en de spoelruimte, nakijken van voedingswaren op vervaldata,  
             bestellingen keukenmateriaal,… 
             Hou de afdelingskeuken en de koelkasten (oa. medewerkerskoelkast) proper! 
             De logistiek medewerker is aanwezig van 8u30 – 15u (niet in WE en op FD). 

Van studenten wordt verwacht dat ze meehelpen bij het opdienen en een 
handje toesteken in de spoelruimte (als er geen verpleegkundig werk is). 
Jullie focus is ‘verpleegstage’, maar hulp in de utility is een waardering voor 
onze logistiek medewerker. In het weekend en op feestdagen is er géén 
logistiek waardoor jullie samen met de verpleegkundigen meer betrokken 
zullen zijn bij het logistieke werk. 
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 Artsen: 
o Algemene heelkunde 

                                    Dr. Van De Vrande - Dr. Vanrykel - Dr. Verlaeckt 
o Gastro-enterologie 

                                    Dr. Colpaert - Dr. Krott - Dr. Paelinck - Dr. Pieters A. - Dr. Triest 
o Obesitasheelkunde 

    Dr. Van De Vrande - Dr. Vanrykel 
o Plastische heelkunde 

    Dr. Cambier - Prof. Dr. De Baerdemaeker - Dr. Peeters 
o Urologie 

    Dr. Deconinck - Dr. Ost - Dr. Vander Eeckt - Dr. Weyne  
o Dr. assistenten en Dr. stagiairs 

              Zie ook: ‘Dienstverlening Z1A’ in zoekcentrum. 

 
3. DOELSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 
  

o Ik neem actief deel aan de patiëntenoverdracht 
o Ik neem initiatief 
o Ik plan, ik voer uit, ik controleer en evalueer 
o Ik neem mijn verantwoordelijkheid 
o Ik ken de dienstwerking 
o Ik overleg met de verpleegkundigen ivm. het bijwonen van 

afdelingsgebonden onderzoeken. 
o Ik ben leergierig 
o Ik ben vriendelijk  
o Ik denk na bij het bedelen van voeding 
o Ik besteed mijn stagetijd nuttig 
o Ik respecteer het werk van niet-verpleegkundigen 
o Ik bied hulp aan de logistiek medewerker na mijn verpleegkundig werk 
o Ik leer de afdelingseigen medicatie kennen 
o Ik lees de beschikbare afdelingsbrochures 
o Ik ……………………………… 

 
Afdelingsopdracht: 

 Noteer en verklaar 5 woorden per overdracht.  

 Zoek elke dag 3 medicamenten op waarbij je de indicatie en belangrijkste 
bijwerking noteert. 

 Noteer eens je contactmomenten bij een bepaalde patiënt en ga na of deze 
nuttig/nodig waren? Vb. Was een beloproep vermijdbaar?  
Je verbetervoorstel? 
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4. PATIËNTENPOPULATIE 
 
Algemene gegevens (demografische gegevens): 

 Leeftijdscategorie: 16 en ouder 

 Pathologie 

o Algemene heelkunde 

o Gastro-enterologie 

o Obesitasheelkunde 

o Plastische heelkunde 

o Urologie 

 Soms niet-afdelingsgebonden pathologie bij overbezetting van andere 

zorgcentra. 

 Patiënten met stomazorgproblemen via de raadpleging heelkunde of 

gehospitaliseerd op andere zorgcentra. 

 
Pathologie, ingrepen, onderzoeken: 
Patiënten met diverse aandoeningen worden hier onderzocht en/of behandeld.   
De populatie op de afdeling is zeer divers en wisselend. Periodisch zijn sommige 
specialismen meer of minder aanwezig. 
De heelkundige ingrepen zijn cursief gedrukt. 
Het overzicht is niet limitatief. 
 
Slokdarm: 
- Oesophagitis 
- Slokdarmbloedingen 
- Slokdarmstenosen 
- Slokdarmvarices 
 
Maag: 
- Billroth I en II 
- Lap. nissen 
- Maagbloedingen 
- Maagbreuken 
- Maagtumoren 
- Maagulcera 
 
Galblaas: 
- Galblaas-en galwegtumoren 
- Galblaasontsteking 
- Galblaasstenen, sludge 
- Galblaaswegname: laparoscopisch 
- Galwegstenen 
- Galwegstenose 
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Lever: 
- Hepatitis 
- Leverbiopsie 
- Levercirrose 
- Leverfalen t.g.v. ethyl 
- Levermetastasen 
- Levertumoren 
- Partiële leverresectie 
 
Pancreas: 
- Diabetes  
- Pancreastumor 
- Pancreatitis: acuut en chronisch 
- Whipple 
 
Milt: 
- Miltruptuur 
 
Darmen: 
- Bloedingen 
- Colitis 
- Colonoperaties 
- Crohn 
- Fisteloperaties 
- Hemorrhoiedectomie 
- Laparoscopische appendixoperatie  
- Laparoscopische darmoperaties 
- Laparoscopische lies- en navelbreukoperaties 
- Laparotomie 
- Plaatsen stoma (blijvend of tijdelijk) 
- Poliepen 
- Rectumamputatie met aanleggen stoma 
- Sigmoidresectie 
- Tumoren 
- Verwijderen stoma 
 
Obesitasheelkunde: 
- Band na bypass (minimizer of band van lichaamseigen weefsel) 
- Distalisatie (verlenging lis na bypass) 
- Duodenal switch 
- Mini gastric bypass 
- Redo operaties (conversie maagband/Mason/McLean/sleeve) 
- Roux-en-y gastric bypass 
- SADI 
- Sleeve gastrectomie (buismaag) 
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Urologie: 
- Abdominale prostactomie 
- Blaassteen Mauer-Maeyer 
- Circumcisie 
- Colpo promontoriopexie (laparoscopisch of via robot) 
- Cystectomie met vervangblaas - neoblaas 
- Double J 
- ESWL (steenverbrijzeling) 
- HOLEP (Transurethrale Holium Laser Enucleatie van de Prostaat) 
- Male sling 
- Nefrectomie 
- Nesbitt 
- Orchidectomie 
- Orchidopexie 
- Prostaat brachytherapie 
- Prostatitis 
- PUJ (Pyeloplastie met robot) 
- Pyelonefritis 
- RALP (Robot geassisteerde radicale prostatectomie) 
- Sachse 
- Sfincterprothese 
- Torsio testis 
- TUR (transurethrale resectie) blaas  
- TUR prostaat 
- TVT (transvaginale tape) 
- Uretercutaneostomie 
- Ureter reïmplantatie 
- Urethroplastie met mondmucosa 
- Urolithiase, conservatieve behandeling 
- Urosepsis 
- Urostoma volgens Bricker 
- URS (ureteroscopie) 
- Varicocoele 
- Vaso-vasotomie 
 
Plastische heelkunde: 
- Abdominoplastie 
- Diepflap 
- ………….. 
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5. DAGINDELING 
 

Uurroosters: zie arbeidsreglement (via intranet school) 
De continuïteit van de zorgen wordt verzekerd door opeenvolgende ploegen: 
 
Minimumbestaffing weekdag: 
 

 4 vroegdiensten                         (2)                   (6u30’ tot 14u36’ met 30’ pauze) 
 4 laatdiensten                           (80)                  (13u54’ tot 22u00’ met 30’ pauze) 
 1 nachtdienst                            (91)                  (21u45’ tot 6u45’) 
 adjunctHVK  of vervanger       (11)                  (7u30’ tot 15u46’ met 40’ pauze) 
 Hoofdverpleegkundige            (22)                  (8u00’ tot 16u16’ met 40’ pauze) 

 
Minimumbestaffing weekend of feestdag: 
 

 3 vroegdiensten                         (2)                   (6u30’ tot 14u36’ met 30’ pauze) 
 1 dagdienst                               (25)                   (8u00’ tot 16u30’ met 54’ pauze) 
 3 laatdiensten                          (80)                   (13u54’ tot 22u00’ met 30’ pauze) 
 1 nachtdienst                           (91)                   (21u45’ tot 6u45’) 

 
In uitzonderlijke omstandigheden, bij hoge werklast of extra leerkansen kan 
gevraagd worden om hulp te bieden aan Z1B. 
 
Bij aanvang en einde van je shift moet je ‘tikken’ aan de prikklok. 
 
Voor een efficiënte opvolging van de ploegen is een dienstoverdracht voorzien: er is 
telkens een shiftoverlapping van minstens 15 minuten. 
De overdracht van nacht naar vroeg en van laat naar nacht gebeurt in de 
verpleegpost.  
De middagoverdracht gaat door in het bureel van de HVK (tussen K164 en K165). 
Aan de hand van de verpleegdossiers worden alle patiënten met alle aanwezigen 
overlopen. 
De rsp. zoneverantwoordelijken wisselen elkaar af om overdracht te geven zodat er 
nog continuïteit is op de gang. We moeten in de loop van de jaren evolueren naar 
een 1 op 1 overdracht. 
Bij aanvang van je shift krijg je een overdrachtblad waarop beperkte 
patiënteninformatie SBAR staat genoteerd. Je kan hierop één en ander aanvullen.  
In het kader van de privacy vragen we je het overdrachtblad na gebruik te 
verscheuren en achter te laten op de afdeling. 
 
De afdeling wordt opgesplitst in zones met patiëntentoewijzing waarbij elke 
verpleegkundige verantwoordelijk is voor alle taken binnen de toegewezen zone (vb. 
zorg, opname, ontslag, …). 
Wanneer je geen opdrachten meer hebt binnen je eigen zone kan je hulp bieden aan 
een andere zone. 
Op weekdagen werken we in 4 zones, in het WE en op FD werken we in 3 zones. 
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Bij opstart van nieuwe medewerkers of in nood kunnen/zullen we ook op 
weekdagen in 3 zones werken. De zonetoewijzing vind je in de “lange agenda” in de 
verpleegpost. 
 

Indeling 4 zones: 
Zone 1 van kamer 156 tot en met kamer 160 
Zone 2 van kamer 161 tot en met kamer 164 
Zone 3 van kamer 138 tot en met kamer 142/1 
Zone 4 van kamer 142/2 tot en met kamer 146 

 

Indeling 3 zones: 
Zone 1 van kamer 156 tot en met kamer 161/2  
Zone 2 van kamer 162 tot en met kamer 164 en  
             van kamer 144 tot en met kamer 146 
Zone 3 van kamer 138 tot en met kamer 143 

 
Dagindeling per shift: 
 
 
06.30 

 
-Overdracht nachtdienst  vroegdienst 

 
06.45 -Preoperatieve check-up 

-Nazicht en bedelen medicatie 
-Bloedafnames 
-ECG's nemen (z/m geïntegreerd in de dagzorg) 
-Start ochtendverzorging 
-De adjunct-HVK/verantwoordelijke start shift van 7u30 tot 15u46 
-Adjunct-HVK krijgt beknopte briefing door vroegdiensten. 

 
08.00 

 
-Keukenmedewerker brengt de eetwagen tot op de afdeling.  
-Elke VK (ev. met hulp studenten of collega) deelt de maaltijden binnen de eigen   
 zone (start kamer 165). 
-De hoofdverpleegkundige start shift tot 16u16. 
-Studenten of VK met dagdienst nemen overdrachtblad. 
-Aerosols. 

-WE/FD start dagdienst (D) met ongeveer 1u pauze vanaf 12u. hulp volgens  
 toewijzing. 

 
08.30 - 
13.00 

 
-De dokters doen hun patiëntenronde. De adjunct-HVK of verantwoordelijke  
 verpleegkundige gaat mee en brengt de medische orderbladen in orde. Indien er  
 artsen buiten deze uren komen, gaat mogelijks een andere VK mee. 

08.45 -WE/FD z/m korte overdracht: vroegdiensten aan dagdienst (in de verpleegpost). 
 
09.00 

 
-Verder zetten verzorging + ECG's + voorbereiding onderzoeken + NEWS +  
 pijnscore met onmiddellijke rapportage in het verpleegdossier! 
-Vroegdiensten mogen rond 9u00 een korte pauze nemen z/m. 

11.00 

 

-Klaarmaken IV-medicatie aan medicatiekar, controle en toedienen. 
-Onderhoud, aanvullen en ordenen materiaal medicatie-/zorgkarren.    
-Uitdelen medicatie po.   

 



 

Draaiboek Z1A 2022-2023 12 
 

-Maaltijdkar wordt ingeplugd en plateau’s van nuchtere patiënten worden in 
 de koelkast geplaatst om ev. achteraf op te warmen in de microgolfoven. 
 Keukenmedewerker contacteert hiervoor logistiek medewerker op weekdagen. 
-Zo mogelijk ontslagen klaarmaken zodat patiënten voor 12u naar huis kunnen. 

 
11.30 

 
-Vroegdiensten gaan z/m per 2 eten, studenten gaat eten in samenspraak met de 
mentor  of de adjunct-HVK (WE/FD: apart of samen ATS met DD).   

13.00 

 

 

 

 

-Logistiek (+ ev. studenten): afdienen van het middagmaal + koffie bedelen. 
-Vroegdiensten en studenten doen middagronde:  
               -z/n bloedafname 
               -infusen 
               -toerboek 
               -IV-medicatie + zorgtoer 

               -RR,P,T,NRS,saturatie,AH (NEWS) 
               -ev. patiënt installeren in bed 
-De adjunct-HVK en/of zoneverantwoordelijken maken ontslagen klaar zodat een  
 deel van de patiënten tussen 13u00 en 14u00 naar huis kan.  
-Vrijgekomen bedposities worden doorgegeven aan het SOP-team. Bedpannen, 
 urinaals, flessen, glazen, restafval op nachtkastjes en tafel worden verwijderd. 

 
14.00 

 
-Start laatdienst. 
-Overdracht in bureel HVK: alle aanwezige verpleegkundigen + studenten + z/m  
 adjunct-HVK. 
 Vroegdiensten wisselen elkaar af om overdracht te geven en verzekeren  
 continuïteit op de gang en in de verpleegpost. 
-Afdienen koffie door logistiek medewerker (+ eventueel studenten). 

 
14.30 

 
-Einde vroegdienst en start bezoekuur van 15.00 tot 20.00.  
-Administratie, opnames, ontslag, transferten. 
-Bloedbuisjes schrijven en klaarleggen voor de volgende dag. 
-Z/n wegzetten medicatie geleverd door apotheek. 
-Laatdiensten mogen rond 15u30 een korte pauze nemen. 

 
15.45 

 
-Start namiddagverzorging + verpleegdossier + NEWS + pijnscore. 
-Opnames, ontslagen, transferten, … 
-Studenten helpen in de hen toegewezen zone. 
-Afwerken medische orders. 
-Controle en toedienen aerosols, IV-medicatie etc.., ronddelen medicatie po. 

17.00 -Laatdiensten gaan z/m per 2 eten (WE/FD: apart of samen ATS met DD).   
-Opdienen en hulp bij avondmaal door VK en studenten. 
-Toezicht op inname medicatie per os. 
-Installeren patiënten en hulp waar nodig. 

 
17.45 

 
-Afdienen + installeren patiënten. 

18.00 

 

 
-Afwerken opnames, ontslagen, medische orders. 
-Beloproepen beantwoorden en eerste avondronde. 
-Klaarleggen opnamedossiers voor te verwachten opnames. 
 (cave: sleutelinterventieplannen) 
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21.30 

 
-Verpleegdossiers aanvullen. 

 
21.45 

 
-Start nachtdienst 
-Overdracht laatdiensten aan nachtdienst. 

 
22.00 

 
-Eerste contactname nachtVK met patiënten. 
-Medicatie klaarzetten voor de volgende dag. 
-Infusen klaarleggen. -Toezicht. 
-Zaalrondes met IV-medicatie en parameters. 
-Administratie: evt. medische orders. 
-Klaarleggen opnamedossiers voor te verwachten opnames. 
 (cave: sleutelinterventieplannen) 
-Ondersteuning door mobiele nachtwaak volgens schema. 

 
05.00 

 
-Controle en toedienen IV- medicatie. 
-Verpleegdossier invullen. 
-Toezicht. 
-Ondersteuning door mobiele nachtwaak volgens schema. 

 

Elke verpleegkundige/student vult onmiddellijk na elke zorg het betreffende 
verpleegdossier aan (dus ook T/RR/P/AH/O2-saturatie (NEWS) en pijnscore)  
= bedside-registratie! 
 
Patiëntentransporten 
De dienst “patiëntenvervoer” staat in voor het transport van patiënten naar de 
medische beeldvorming, de dienst raadplegingen en het operatiekwartier. Bij 
overbelasting van dit team wordt er ingesprongen door onze eigen 
verpleegkundigen. 
Afhalen van patiënten vanuit het OK gebeurt steeds door eigen verpleegkundigen en 
liefst door de verpleegkundige aan wie de patiënt is toegewezen. 
 
Beloproepen 
Overdag hebben de zoneverpleegkundigen een DECT-telefoon op zak. Iedereen 
beantwoordt de beloproepen binnen zijn zone bij voorkeur binnen de 2’30” (CPR). 
De beloproepen worden zo mogelijk ook door andere verpleegkundigen 
beantwoord. 
Je mag een DECT-toestel dragen, je beantwoordt de oproep en overlegt met de  
verpleegkundige aan wie de patiënt is toegewezen.  
 
Relatie arts, verpleegkundige, patiënt, familie 
De familie kan een afspraak maken met de arts via de verpleegkundigen. 
De patiënt en de familie kunnen steeds terecht bij de adjunct-HVK en de 
verpleegkundigen. 
 
 
Bezoek 
Bezoek is een welgekomen afwisseling in het dagelijks ziekenhuisgebeuren. 
De bezoekuren zijn, behoudens aangekondigde uitzonderingen, voor alle afdelingen 
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van 15u00 tot 20u00. 
Uitzonderingen op deze regeling dienen besproken te worden met de adjunct-HVK of 
hoofdverpleegkundige. 
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6. PROCEDURES 
 
 
Je kan alle procedures terugvinden op het zoekcentrum via ‘Kompaz’: 
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7. DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN DOOR DE 
STAGIAIR 

 
Eerste jaar 

 Persoonlijke hygiëne 

 Zorgen aan het uitscheidingsstelsel 

 Vitale parameters 

 Medicijnen toedienen: PO, IM, SC, rectaal 

 Ondersteuning bieden bij de ademhaling 

 Begeleiden van terminale patiënten 

 Wondverzorging: DAV 

 Tillen en positioneren van zieken 
 
Tweede jaar 

 Gebruiken prikpennen, glucometer 

 Plaatsen en verwijderen van maagsonde en blaassonde. 

 Verwijderen naso-biliaire drain  

 Bloedafnames 

 Infusie- en transfusiebeleid via perifeer en centraal infuus 

 Gebruik van medische toestellen op de afdeling 

 Peroperatieve en postoperatieve zorg  

 Verzorging en observatie van alle stoma’s 

 Specifieke tiltechnieken 

 Blaassondage, uroflowmetrie, bladderscan, … 

 Wondverzorging: 
o DAV 
o Wonddrains 
o Lamellen 
o Verwijderen hechtingen 
o Decubitusverzorging 

 Voorbereidingen, nazorg en eventueel bijwonen van: 
o Gastroscopie 
o Coloscopie 
o ERCP 
o Onderzoeken op de dienst medische beeldvorming 
o Andere onderzoeken op vraag 
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Derde jaar 

 ECG afnemen  

 Pijnbestrijding: PO, IV, pijnpomp 

 Verpleegkundige administratie MZG 

 Voedingsbeleid leren kennen na diverse onderzoeken en ingrepen 

 Darmvoorbereiding voor onderzoeken en ingrepen 

 Voorbereidingen, nazorg en eventueel bijwonen van:  
o Gastroscopie 
o Coloscopie 
o ERCP 
o Onderzoeken op de dienst medische beeldvorming 
o Andere onderzoeken en operaties op vraag 

 Goede mondelinge en schriftelijke rapportage 

 Beoordeling glycemie 
 
Meemaakstage 
2de en 3de jaarsstudenten krijgen op het centraal onthaalmoment de kans om zich in 
te schrijven voor een meemaakstage op de afdelingen IZ, Spoed, Operatiekwartier of 
Medische Beeldvorming. De opties IZ en Spoed zijn niet mogelijk voor HBO5-
studenten omdat zij daar later niet kunnen tewerkgesteld worden. De communicatie 
van de data en tijdstippen (meestal een halve dag) volgt in de loop van je 
stageperiode. 
 
Vierde jaar 

 Week 1 tot 4: zie 3de jaar 
o Verpleegtechnische vaardigheden 
o Psycho-sociale vaardigheden  
o Gedragscompetenties 

•     Week 5 tot 8:  
o Graduele opbouw van autonomie en complexiteit 
o Mentor daagt uit in klinisch redeneren op basis van casuïstiek 

•     Week 9 tot einde: 
o Keuzemogelijkheid om aanvullend kennis en vaardigheden te verwerven 

binnen het stagetraject ifv. de eigen doelstellingen 
 
Doelstellingen uit het voorgaande jaar kunnen uiteraard ook gerealiseerd worden in 
de volgende jaren. 
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Via ‘Kompaz’ hebben jij en je mentoren zicht op de verpleegtechnische handelingen 
die je verwacht wordt te beheersen gedurende een bepaalde module van je 
opleiding. 
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8. BIJLAGEN 
Bijlage 1: plattegrond van het ziekenhuis: 
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Bijlage 2: plattegrond van de afdeling  

 

  

 

 

 

Z 

1 

A 
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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        
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Bijlage 4: Onthaalbrochure voor patiënten 
 

 
 
 

Kroonveldlaan 50 – 9200 Dendermonde 

 
 

Zorgcentrum Z1A 
  
Kamers 138 tot 146 
              156 tot 164 

Algemene abdominale heelkunde 
Maag- en darmziekten 

Obesitasheelkunde 
Plastische heelkunde 

Urologie 
    

 

 
Beste mevrouw, beste heer, 
 
Je bent voor observatie en/of behandeling opgenomen op ons zorgcentrum Z1A. 
Samen met ons team verpleegkundigen zijn we verantwoordelijk voor de 
aangeboden verpleegkundige zorg. In overleg  met de behandelende arts worden de 
noodzakelijke onderzoeken en behandelingen afgesproken. Vraag gerust uitleg over 
planning en behandeling, we zullen in de mate van het mogelijke antwoorden of 
doorverwijzen. Al je vragen en eventuele problemen zijn bespreekbaar, we doen al 
het mogelijke om ze op te lossen. 
Met het oog op een spoedig herstel, kan het zijn dat we je stimuleren tot zelfzorg om 
je zelfredzaamheid te verhogen. Indien je jezelf onvoldoende kan behelpen, zullen we 
uiteraard zorgen voor de nodige ondersteuning.  
 
Wij wensen je een goed herstel en een zo aangenaam mogelijk verblijf. 
 
            Cathérine Arijs                                                           Filip De Paepe 
Adjunct-hoofdverpleegkundige                                   Hoofdverpleegkundige 
 

 

DAGVERLOOP 
 

05.00u              Toedienen intraveneuze medicatie (= via infuusleiding). 
07.00u  Eventueel bloedafname.   

             Start ochtendverzorging.  
             Start voorbereiding voor onderzoeken. 



 

Draaiboek Z1A 2022-2023 24 
 

08.00u  De verzorging wordt onderbroken voor het ontbijt en de medicatie. 
                          Mogelijks blijf je nuchter voor een onderzoek of operatie. 
11.00u              Toedienen intraveneuze medicatie. 
12.00u  Middagmaal met aansluitend middagzorg en medicatieronde. 
13.30u  Koffie, thee. 
14.00u              De verpleegkundigen houden informatieoverdracht. 
14.30u              Voorbereiding medicatie en patiëntendossiers in bureel  
                          verpleegkundigen. 
16.00u  Namiddagverzorging. 
17.00u   Avondmaal en medicatie. 
18.00u  Toedienen intraveneuze medicatie. 
20.00u  Avondzorg 
                          De verpleegkundige brengt je op de hoogte van de geplande  
                          onderzoeken of operatie  waarvoor je nuchter moet zijn.  
22.00u  Begin van nachtdienst. 
23.00u             Toedienen intraveneuze medicatie. 

 

Indien je verblijft op een tweepersoonskamer kan je in overleg met het team gebruik 
maken van de afdelingsdouche. 

 

Smartphone-gebruik stoort. 
Zet daarom je Smartphone op de stille stand. 

 
VARIA 
 

Beletlampje: Groen lichtje boven de kamerdeur. Géén toegang tot de kamer 
wanneer dit brandt; de verzorging is bezig. 
Om de privacy van de patiënten te respecteren, kan het bezoek vriendelijk verzocht 
worden om de kamer te verlaten bij zorgtoediening. 
Bezoekuren: 15u00 tot 20u. 
Vraag je bezoekers om deze bezoekuren te respecteren zodat de ochtendzorg vlot 
kan verlopen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden na 
overleg met de (adjunct-)hoofdverpleegkundige. 
Een kort bezoek boeit, een lang bezoek vermoeit. 
Bezoekerstoilet: Buiten de afdeling (scharnierzone) aan de rechterzijde net voor de 
dienst N1A. 
Flessenwater: in de koelkast op de gang tegenover kamer 158. 
Kluis: Berg je waardevolle spullen op in je persoonlijke kluis (kleerkast), zeker 
wanneer je de kamer verlaat. Om te vermijden dat iedereen zo maar in je kamer kan 
kijken, sluit je best de deur. 
Roken: Is enkel toegestaan buiten, in de daarvoor bestemde overdekte zone, nabij 
de hoofdingang van het ziekenhuis. Het liefst motiveren wij je tot een totale 
rookstop. Dit kan onder begeleiding van onze tabakologe Isabelle Ottermans ( tel: 
052 25 28 40). De rookstopfolder is beschikbaar op de afdeling.   
Stilte: Respecteer samen met je bezoek de rust van andere zieken. 
Vazen: In de kast op de gang tegenover kamer 158. 
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Verpleging nodig: Duw op de rode drukknop, we komen zo snel mogelijk bij jou 
langs. 
 

TOERMOMENTEN VAN DE GENEESHEREN 
Tijdens het ‘toeren’ komt de dokter bij jou op de kamer.  Je kan alle attesten 
(verzekeringspapieren, ziektebriefjes, …) dan aan de arts geven. Hij/zij vult ze zo snel 
mogelijk in. Tijdens deze toermomenten kan je ook je vragen stellen! 
 
Maag- darmziekten  
Dr Colpaert - Dr Krott - Dr Paelinck -  Dr Pieters - Dr Triest 
     één van deze artsen komt dagelijks in de voormiddag 
Obesitasheelkunde  
Dr Van De Vrande - Dr Vanrykel 
     één van deze artsen komt dagelijks in de voormiddag 
Algemene heelkunde 
Dr Van De Vrande - Dr Vanrykel - Dr Verlaeckt    
     dagelijks tussen 8.00 en 9.00u 
Plastische heelkunde 
Dr Cambier – Prof Dr De Baerdemaeker - Dr Peeters 
      geen vast toermoment 
Urologie 
Dr Deconinck - Dr Ost - Dr Vander Eeckt - Dr Weyne  
     één van deze artsen komt dagelijks in de voormiddag 
Adjunct-hoofdverpleegkundige 
Komt zo mogelijk met de arts mee. 
Dagelijks te bereiken tussen 7.30u en 15.45u.  
 

Jouw vragen zijn onze zorg. 
Stel ze alstublieft! 

 

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS 
 
We streven er naar je opname zo kort mogelijk te houden en je zo snel mogelijk naar 
huis te laten gaan. 
Meld ons zo snel mogelijk, liefst al op de eerste dag van je verblijf, wanneer je 
opvangproblemen thuis zou hebben. We vragen dan hulp of advies aan een 
medewerker van de dienst patiëntenbegeleiding. Samen met jou trachten we je 
ontslag uit het ziekenhuis zo goed mogelijk voor te bereiden.  
Op de dag van je ontslag brengen we de ontslagpapieren bij jou op de kamer: 
- een brief voor je huisarts 
- een overzicht van je medicatie en een medicatievoorraad voor de eerste dagen 
- zo nodig 

o een controle-afspraak bij je behandelende arts 
o een brief met uitleg voor de thuisverpleegkundige 
o een attest voor werkgever, school, verzekering … 

We streven er naar om je in de voormiddag of in de vroege namiddag naar huis te 
laten gaan. 
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Kom op het moment van je vertrek nog even een seintje geven op de verpleegpost. 
We wensen je een fijne thuiskomst! 
  


