
Stagetraject 4de jaar dienst Intensieve zorgen  

Omschrijving 

Intensieve zorgen is een verpleegeenheid voor postoperatieve observaties, traumatologie en 
interne pathologie. In samenwerking met artsen, andere verpleegeenheden, technische 
diensten, pastorale dienst en met de familie, trachten we een optimale, totale, holistische 
verzorging te bieden.  

Ondanks de vele technische hulpmiddelen en hoogtechnologische apparatuur, blijft de 
patiënt als individu en hulpbehoevende centraal staan.  

Een goede groepssfeer, waar we continu moeten aan bouwen, is een grote steun in soms 
stresserende en zwaar psychisch belastende situaties. Dit draagt bij tot een vlotte onderlinge 
samenwerking en creëert een klimaat waarin patiënten en verpleegkundigen zich goed 
voelen.  

Groeien in zorgverlening met toenemende  

complexiteit en autonomie 

Leerkansen stagetraject 
 

 Je krijgt de gelegenheid om basis verpleegtechnische handelingen verder in te 
oefenen aan het ademhalingsstelsel, bloedsomloop, zenuwstelsel, bewegingsstelsel 
en maagdarmstelsel (observaties en parameters, basic life support, staalafnames, 
drainagesystemen, wondzorg, medicatiebeheer en – toediening).  

 Daarnaast wordt op de dienst Intensieve Zorgen dieper ingegaan op totaalzorg, 
bediening van diverse apparatuur, medicatie en infuustherapie, interne MUG-
interventies, linken leggen tussen aandoeningen – symptomen – therapie en 
resultaten, communicatie met families en andere zorgverleners.  

 Bijscholing van Basic life support en Advanced life support.  
 Samen met de mentor bieden we jou de kans om casussen te analyseren d.m.v. het 

koppelen van eigen observaties aan verworven kennis en evidence based richtlijnen. 

Fasen binnen het stagetraject 
 

 Fase 1 

Verkennen van de dienst Intensieve Zorgen (werking organisatie – team – patiëntpopulatie…).  

Verfijnen verpleegkundige basistechnieken (MS – BS – CI – Perifeer Infuus – Arteriële lijn -…).  

Kennismaken met het zorgtraject van een intensieve zorgen patiënt van opname tot ontslag.  

Kennismaken met de vaakst voorkomende intensieve zorgen problemen.  

Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (obv eigen doelstellingen). 

 Fase 2 

Opnemen van een beginnende verantwoordelijkheid in de zorg voor één stabiele niet 
geventileerde patiënt in verschillende shiften.  

Uitvoeren van eigen controles, registraties, medicatietoediening, zorgverlening, overdracht.  

  



 Fase 3 

Toenemende autonomie d.m.v. het zelfstandig opvolgen van twee stabiele niet geventileerde 
patiënten. Zorgplanning, prioriteren en organisatie worden meer en meer belangrijk tijdens 
deze fase.  

Tussentijdse evaluatie persoonlijk ontwikkelingsplan en doelstellingen. 

 Fase 4 

Toenemende verantwoordelijkheid d.m.v. het zelfstandig opvolgen van een of twee instabiele 
patiënten (zo mogelijk 1 geventileerde).  

Overdracht van informatie naar verpleegkundigen, intensivist, naasten en mantelzorgers. 
Evaluatie persoonlijk ontwikkelingsplan en bepalen sterktes en werkpunten.  

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking 

Binnen de dienst Intensieve Zorgen wordt nauw samengewerkt met de intensivist.  
Er zijn tijdens de stage voldoende mogelijkheden om met hen samen te werken. 

Kennismaking zorg-ondersteunende diensten 

Binnen het zorgtraject van een intensieve zorgen patiënt kan je kennismaken met volgende 
diensten: 

 Operatiekwartier 
 Spoedopname 
 Medische beeldvorming 
 Dialyse 
 Raadpleging voor technische onderzoeken 
 Sociale dienst – pastorale dienst - kinesitherapeuten 

Samen beter worden 

Tijdens je stage op de dienst Intensieve Zorgen wordt verwacht dat je een eigen 
verbetervoorstel uitwerkt volgens de PDCA-cyclus.  
Samen met het team kan je een bepaald topic met verbeterpotentieel aanpakken. Hierbij 
zal je instaan voor opvolging en observaties/metingen en het coachen van collega’s en 
studenten uit eerste, tweede of derde opleidingsfase binnen het team. 


