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Voorwoord 

 

 

Welkom in het dagziekenhuis heelkunde. Wij willen je graag als student/verpleegkundige 
opnemen op onze eenheid. 

Wij willen ons inzetten zodat je een aangename stageperiode/inlooptijd tegemoet gaat. 

 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze eenheid. Het is een beknopte 
handleiding. Een brochure kan niet allesomvattend zijn, daarom staan verpleegkundigen je 
graag bij. Anderzijds is deze informatie onderhevig aan constante veranderingen in de 
medische en verpleegkundige zorgverlening.  

Je eigen assertiviteit is van groot belang voor een succeservaring tijdens je stage/loopbaan.  

 

Je hoeft het warm water niet uit te vinden en je hoeft niet uitsluitend te leren uit mislukkingen. 
Vraag op voorhand uitleg, zo kunnen misverstanden en fouten voorkomen worden.  

Wij gunnen je de nodige tijd om te leren. Als nieuwe verpleegkundige ( in spe) volg je tevens 
het voorgestelde stappenplan. 

 

We moedigen je met nadruk aan vaak feedback te vragen. Tevens is er via het intranet en/of 
de gedigitaliseerde ‘zelf opgeslagen’ bestanden informatie te vinden. 

 

Wij wensen je een aangename stageperiode/werkervaring. 

 

Namens de volledige equipe. 
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1 VOORSTELLING VAN DE EENHEID 

 

1.1 Architectuur 

Het dagziekenhuis heelkunde ligt in de H blok van het ziekenhuis, op niveau 1. Het 
kernwoord voor de afdeling is GDH1. Om de afdeling te bereiken volg je de rode borden 
met het logo ‘H1’. 

De afdeling grenst aan het operatiekwartier, waarvan er 2 zalen van de 18 hoofdzakelijk voor 
dagklinische activiteiten zijn gereserveerd, met name zaal 1 (MKA) en zaal 14 (KNO). 
Het operatiekwartier beschikt over 4 nieuwe zalen exclusief voorbehouden voor de 
orthopedische patiënten.  

Het dagziekenhuis telt 30 aparte kamers, waarvan er 14 als privé gedefinieerd kunnen 
worden. De overige 16 hebben een gordijn als afscheiding aan de voorzijde. 

Alle kamers beschikken over een wasbak en toilet. 

Bij de ingang van de afdeling vindt U de inschrijvingsbalie. Hier worden de dagklinische 
patiënten administratief ingeboekt. 

In de aanleunende wachtzaal wachten de patiënten totdat zij voorbereid kunnen worden; de 
begeleiders kunnen hier wachten terwijl hun familielid geopereerd wordt. 

Er zijn 5 preoperatieve ruimten waar de effectieve voorbereiding van de patiënt voor zijn 
ingreep plaatsvindt.  

- Pré-op ruimte 1 en 2 kan ook omgevormd worden tot een operatiezaal voor kleine 
ingrepen. In dat geval noemt deze zaal “EX-OK 1.  

- Pré-op ruimte 3, 4 en 5 geven rechtstreeks toegang tot het OK-kwartier. 

Tussen het OK-kwartier en de dagkliniek bevindt zich tevens een recoveryruimte van 11 
bedden, die enkel wordt gebruikt voor dagklinische patiënten. 

De 2 gangen met de 30 kamers waar de patiënten postoperatief verblijven, zijn in 
spiegelbeeld opgebouwd. De patiënten worden per pathologie verdeeld over deze 2 
gangen. Dagelijks worden de disciplines opgedeeld per gang. U vindt deze informatie in 
een boek op de centrale verpleeg-desk. 

- Doorgaans worden patiënten van de disciplines MKA en gynaecologie in gang 1 
verzorgd.  

- Op gang 2 liggen ‘alle <13-jarigen’ en de patiënten van de disciplines KNO en urologie. 
- De verdeling van de overige disciplines wordt ifv de bezetting verdeeld tussen gang 1 en 

gang 2. 

Er zijn in iedere gang drie desks voorzien: 

- de voorste voor het verzorgingsmateriaal 
- de middelste voor drank en koelmateriaal 
- de achterste voor zuiver linnen en administratieve activiteiten. 

Verder beschikt de afdeling over een verpleegpost, keuken, berging en utility. 
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1.2 Patiëntenpopulatie 

In principe zijn alle patiënten daags voordien door de hoofdverpleegkundige en secretaresse 
voor een bepaald uur ingepland. 
 
In 2015 werden gemiddeld 40 patiënten per werkdag opgenomen.  
De patiëntenpopulatie kan als volgt ingedeeld worden: 
 
KNO    27 % 
MKA    19 % 
Urologie   11 % 
Orthopedie   22 % 
Gynaecologie  06 % 
Abdominale HK 06 % 
Overige   09 % 
 
De ingrepen gebeuren onder algemene, locoregionale en/of locale verdoving. 
Belangrijke postoperatieve aandachtspunten hierbij zijn pijn, postoperatieve bloeding, 
vochtinname (IV en oraal), ademhalingsdepressie, valrisico, comfortzorg en GVO. 
 
Over het algemeen verlaten de patiënten, afhankelijk van hun ingreep en hun 
recuperatievermogen, na 1 à 6 uur de afdeling. 
 
Voor een uiterst klein aantal patiënten is een hospitalisatie binnen het ziekenhuis 
noodzakelijk, bij voorbeeld door postoperatieve misselijkheid, pijn, een heelkundige 
complicatie, een te laat begonnen ingreep of een onverwachtse sociale situatie. 
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1.3 Multidisciplinair team 

Onze afdeling is ondergebracht onder divisie 6 samen met de kritische diensten 
( Operatiezalen, Intensieve zorgen, Spoedgevallen)  
Medisch diensthoofd 
 

Dr. Anesthesist Pieter De Vooght  

KNO: Keel-neus-oor 
 

Dr. Frans Indesteege 
Dr.Jan Indesteege  
Dr. Griet Laureyns 
Dr. Peter Lemkens 
Dr. Nele Lemkens 
Dr. Winde Lemmens 
Dr. Maarten Rosseel 
 

  
MKA: Mond Kaak-Aangezicht 
 

Dr. Heysters 
Dr. Meyns 
Dr. Schepers 
Dr. Van Slycke 
Dr. Vrielinck 
 

Orthopedie 
 

Dr. Anné  
Dr. Bellemans 
Dr. Duerinckx 
Dr. Driesen  
Dr. Oosterbosch  
Dr. Oprins 
Dr.Truyen 
Dr. Wierinckx 
Dr. Witvrouw 
 

Urologie Dr. Bijnens 
Dr. Goethuys 
Dr. Pennings 
Dr. Van Nueten 
 

Abdominale Heelkunde 
 

Dr. Dams 
Dr. Van der Speeten  
Dr. Verhelst 
Dr. Vleugels 
 

Gynaecologie 
 

Dr. De Cuyper 
Dr. De Jonge 
Dr. Dhont 
Dr. Gyselaers 
Dr. Mesens 
Dr. Mestdagh 
Dr. Ombelet 
Dr. Schobbens 
Dr. Sieprath 
Dr. Van de Putte 
Dr. Van Holsbeke 
Dr. Vlasselaer 
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Neurochirurgie 
 

Dr. Daenekindt 
Dr. Deckers  
Dr. Engelborghs 
Dr. Peuskens 
Dr. Weyns 
Dr. Wuyts 
 

Thoracovasculaire heelkunde Dr. Lansink 
Dr. Lauwers 
Dr. Schroë 
Dr. Vanslembroek 
 

Plastische heelkunde 
 
 

Dr. Van den Hof 
Dr. Verhelle 
Dr. Vermeulen 
 

 
 
 
 

 

 
Verpl. Manager Patiëntenzorg 

 
Chantal Desticker 
 

Zorgcoördinator Viviane Maesen 
 

Hoofdverpleegkundige Lieve Pulinx 
 

Stagementoren Carla Vanhees 
Gudrun Stockmans 
Heidi Velkeneers 
Mariëlle Geraerts 
Patricia Siborgs 
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1.4 Doelstelling van de eenheid 

 
- Patiënten 
 
De dagklinische patiënten met hun begeleiders op een zo goed mogelijke manier doorheen 
de dagopname begeleiden. 
Hierbij zijn deskundigheid, klantvriendelijkheid en patiëntveiligheid prioritair. 
 
- Organisatie 
 
Een vlotte transfer van de patiënt beogen door duidelijke communicatie en planning met de 
artsen, het operatiekwartier, de secretariaten, de afdelingen en het opnamebeheer 
 
- Studenten 
 
Collegiale samenwerking met de studenten: 

o door duidelijke informatie en taakomschrijving te verstrekken 
o door frequent feedback uit te wisselen 
o door een open communicatiestijl en respect voor iedereen. 

 
 
 
 
Bijzonderheden: 
 
Kinderen 
Kinderen die geopereerd worden, vertrekken meestal vanuit een box/kamer ipv een 
preoperatieve ruimte. Zo hoeven de kinderen niet lang in de wachtzaal te blijven, kunnen de 
ouders zolang mogelijk bij hun kind blijven, en zullen ze sneller acclimatiseren in hun kamer. 
 
Kinderen tot 12 jaar krijgen monitoring-electroden op de schouders en linker flank; er wordt 
geen infuus geprikt. 
 
Een ouder mag, zo deze dit wenst, mee naar de operatiezaal om tijdens de inductie van de 
narcose bij het kind te zijn. Om mee te mogen gaan draagt de ouder een blauwe 
wegwerpoverall over de schoenen en een groene muts. 
 
Bufferfunctie 
Patiënten, die voor een geplande opname binnenkomen, maar die wegens overbezetting 
nog geen plaats hebben op een hospitalisatieafdeling, kunnen soms toch geopereerd 
worden via het dagziekenhuis en pas daarna postoperatief opgenomen worden op de 
voorziene hospitalisatieafdeling. Deze situatie blijft een uitzonderingsprocedure. 
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2 ORGANISATIE VAN DE VERPLEEGZORG 

 
Deze afdeling is niet te vergelijken met een klassieke verblijfsafdeling. Bij de dagelijkse 
verdeling van het werk wordt aan iedere verpleegkundige en student een takenpakket 
toegewezen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 
 
 

2.1 Preoperatieve fase 

 
Tussen 06u45 en 07u00 starten enkele verpleegkundigen. Zij maken de afdeling 
gebruiksklaar, infusen worden voorbereid, pc-programma’s worden opgestart. 
 
De infusen worden klaargemaakt. Doorgaans wordt 1 liter NaCl 0.9 % als infuus gebruikt, 
voor tieners en ouderen is het raadzaam slechts ½ liter aan te hangen. Alle infusen en mini-
bags ‘moeten’ een zelfklever krijgen, waarop begin-, eindtijd en inloopsnelheid vermeld 
staan. 
Kinderen (< 10 jaar) worden in het operatiekwartier geprikt. Voor diabetici wordt na een 
capillaire bloedtest (noteren in verpleegplan) overleg gepleegd met de anesthesist van de 
betrokken zaal. 
 
De eerste patiënten melden zich vanaf 07u00. De verpleegkundige bereidt de patiënten voor 
op de ingreep. In deze functie is het heel belangrijk dat de verpleegkundige zich goed kan 
organiseren, want deze moet zorgen dat de patiënten, die in het OK worden verwacht, tijdig 
voorbereid zijn. 

 

 Op een respectvolle wijze de patiënt met familienaam en voornaam uit de wachtkamer 
roepen. Op weg naar de verpleegbalie en met aandacht voor de privacy de identiteit van 
de patiënt verder controleren aan de hand van minstens 2 parameters. Hierbij niet vóór 
de patiënt oplopen, maar ‘langs’ hem. 

 Eveneens wordt onder dezelfde voorwaarde van privacy een actieve bevraging omtrent 
de geplande ingreep gedaan en dit wordt vergeleken met het dagprogramma; indien er 
een afwijking is, wordt dit met het betreffende operatiezaal overlegd. Deze discordantie 
met fluo-stift duidelijk aangeven. 

 De patiënt wordt ‘in principe’ naar één van de 5 preoperatieve ruimten gebracht. 
Kinderen onder tien jaar, zorgbehoevenden, gynaecologische en abdominale patiënten 
worden doorgaans rechtstreeks opgenomen in een box of kamer in één van de post-
operatieve gangen. Bij plaatsgebrek in de voorbereidingskamers wordt tevens 
uitgeweken naar de post-operatieve gangen. 

 Signalisatielampje aanzetten. 

 Terwijl de patiënt in de preoperatieve fase is, gebeuren er liefst zo snel mogelijk 
registraties in het computerprogramma MBoxMenu; nl. de tijd dat de voorbereiding start, 
de tijd dat de identificatie wordt gecontroleerd en het tijdstip dat de voorbereidingsfase 
beëindigd wordt (of de patiënt als volgende aan de beurt is). Het is belangrijk om deze 
registraties juist uit te voeren omdat dit een directe en onmisbare communicatie met het 
OK-kwartier inhoudt.  

 De anamnese wordt nagekeken, relevante informatie wordt op het voorblad van het 
verpleegplan genoteerd. 

 Er wordt aan de patiënt gevraagd om zich om te kleden, d.w.z. alle kleding uitdoen 
behalve de onderbroek (wel bij gynaecologische, urologische, abdominale en heup-
ingrepen). Alle patiënten krijgen een operatieschort aan. 

 Juwelen, piercings, haarspelden met metaal, bril, contactlenzen en losse tandprotheses 
moeten uit. 
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 De kleding en de persoonlijke spullen van de patiënt worden in een mandje in een locker 
geplaatst. De sleutel wordt in een kastje in de verpleegpost bewaard. Het nummer van de 
locker wordt vermeld op het voorblad van het verpleegplan. Als de patiënt daarentegen 
opgenomen wordt in het ziekenhuis, wordt de kleding niet in een mandje, maar in een 
plastieken zak “met patiënten-adressogram” in een locker geplaatst. Vermeld het 
lockernummer dan eveneens in het opnameboek. Om reden van mogelijke beschadiging 
mag er géén bagage onderaan de brancard gelegd worden. 

 Patiënt mag plaatsnemen op de brancard. Daar het gevoelig kouder is in het 
operatiekwartier, legt men best een deken op de patiënt. 

 Er worden 3 monitoring-elektrodes thv de schouders en linker zijde aangebracht. 

 Er wordt een infuus geprikt, “bij voorkeur” op de handrug. De zijde waar men prikt is 
afhankelijk van de ingreep. Grosso modo prikt men bij MKA links, bij Gynecologie en 
Abdominale heelkunde rechts, bij Ortho aan de tegengestelde zijde.  

 Temperatuur, bloeddruk, polsslag, pijnregistratie worden tijdens de voorbereiding 
gecontroleerd en ingeschreven met vermelding van tijdstip en paraf. Elke acte en 
observatie tijdens de hele hospitalisatieduur,  zoals infuus aanhangen of wisselen, 
wondzorg, herhaalde parametrie, contact met geneesheer, optreden van complicatie 
wordt eveneens met vermelding van tijdstip en paraf vermeld. 

 Er wordt bij iedere patiënt (ook kinderen) een identificatiebandje aangedaan aan pols of 
enkel (bij kleine kinderen). Dit mag pas na het verlaten van het ziekenhuis verwijderd 
worden.(Dit om onvoorziene syncopale patiënten van onze afdeling snel te kunnen 
registreren) 

 Het dossier wordt in het bakje aan de buitenzijde van de pré-operatieve ruimte gelegd. 
Indien de patiënt echter opgenomen wordt in een post-operatieve gang, wordt het 
verpleegplan in een hiervoor bedoeld vakje gelegd op de laatste desk van de gang. 

 Nadat de patiënt met brancard het operatiekwartier wordt binnengehaald, wordt er een 
nieuwe brancard ingereden voor de volgende patiënt. 

 
 

2.2 Postoperatieve fase 

 De verpleegkundige is tot aan het ontslag van de patiënt verantwoordelijk voor alle 
zorgen en begeleiding die hier aan de patiënten worden toegediend. 

 De verantwoordelijke verpleegkundige wordt door de recovery gebeld wanneer de patiënt 
gerecupereerd is van zijn narcose. Patiënt wordt in een kamer/box geïnstalleerd. 

 Patiëntennaam wordt op klapper geschreven, met vermelding van kamernummer, uur 
van aankomst in de kamer, tijden van drank, registratie van ijspack, toilet en 
bijzonderheden. 

 Registraties via het computerscherm op het programma MBoxMenu 

 Het groene signalisatielampje boven de kamerdeur wordt aangedaan. 

 Operatiehemd sluiten in de nek, onderbroek aan (laten) doen, dekens behoorlijk 
positioneren. 

 Zo nodig kamerthermostaat bijstellen en verwarmingstoestel aanzetten. 

 Informatie geven omtrent het gebruik van de patiëntenbel, TVscherm en geluid 
aanpassen. 

 Wifi-inlogcodes kunnen aanreiken. 

 Controle van pijn op de VAS-schaal 

 Controle van bloedverlies, registratie op het wondzorgplan. 

 Controle infuus, liefst niet te traag. 

 Wanneer de zijleiding leeggelopen is, draai het driewegkraantje zodanig dat er geen 
reflux van bloed mogelijk is naar deze zijleiding. 

 Adequate registraties van observerende en verzorgende items in het verpleegplan. 

 Indien de patiënt een privé-kamer wenst, wordt de kamernummer ingebracht in AS 400 

 Toedienen van ijspacking bij tandheelkundige en orthopedische ingrepen 
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 Drank geven, doorgaans water, cola (light voor diabetici) of appelsap. Het tijdstip van 
deze toediening varieert volgens ingreep. 

 Zorgen dat de patiënt zoveel mogelijk comfortabel en pijnvrij is. Hiervoor geldt het 
pijnprotocol of het medisch voorschrift. Informatie hierover vindt U in het recovery-
rapport. 

 Maximaal 2 begeleiders per patiënt ophalen uit de wachtruimte 

 Het mandje met de persoonlijke spullen van de patiënt wordt uit de locker gehaald. 

 Zo nodig wondzorg; bv. abdominale wondjes afplakken met Op-Site klevers. Hiermee 
kunnen de patiënten zich douchen, baden is uitgesloten. Zij krijgen enkele extra klevers 
mee. 

 Ev. draagdoek, collar & cuffband, ijspacking voor MKA en orthopedie,  loopschoen, 
orthopedische brace (laten) aanmeten. Deze producten moeten aangerekend worden op 
een gepersonaliseerd facturatieblad 

 Patiënten die kort na de ingreep reeds willen plassen, krijgen, zo ze niet bekwaam zijn tot 
opstaan, een urinaal of bedpan. 

 Patiënt begeleiden naar het toilet. Bij installatie de patiënt vragen om vóór het eerste 
opstaan de verpleegkundige op bellen en te wachten met opstaan totdat deze bij 
haar/hem is. 

 1.30 uur na aankomst uit de recovery patiënt begeleiden naar het toilet. Elke patiënt 
moet postoperatief geplast hebben voor het ontslag. Het infuus mag na de mictie 
verwijderd worden, maar er wordt eerst gevraagd of de patiënt pijnvrij is. 

 Arts begeleiden bij ontslag van patiënten, ontslagformulieren bundelen en uitleggen, zo 
gewenst een nacontroledatum vastleggen. 

 Zo noodzakelijk, wordt er via ‘UltraGenda’ een controleafspraak opgezocht, of via een 
telefoon naar de betreffende raadpleging een controle geboekt. 
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3 Specifieke informatie per discipline 

 

3.1 KNO: Keel-Neus-Oor 

Oordrain: Bij baby’s tot kinderen met slijmoren wordt er een klein buisje geplaatst, ongeveer 
2mm/1,5mm.  Dit wordt in de vooronderhoek van het trommelvlies geplaatst om het 
middenoor te verluchten, om slijmophoping tegen te gaan. Dit voorkomt oorinfecties.  Het 
kind zal beter horen wanneer het middenoor goed verlucht is. 

Paracentese: Het maken van een kleine snede in het trommelvlies, in het 
vooronderkwadrant.  Dit om etter bij een middenoorontsteking te laten afvloeien zodat het 
oor sneller kan genezen. 

Kiesselbach: Vooraan op het neustussenschot bevinden zich kleine bloedvaatjes die soms 
aanleiding geven tot neusbloedingen.Deze worden dan aangestipt met zilvernitraat ofwel 
gecauteriseerd met een galvanocauter. 

Frenulum: Zowel ter hoogte van de bovenlip als ter hoogte van de tong bevindt zich het 
frenulum. Wanneer dit te dik of te kort is wordt dit gecorrigeerd zodanig dat er opnieuw een 
goede mobiliteit ontstaat van de tong. 

Adenoïd of poliepen: De neusamandel of adenoïd of in de volksmond ook wel poliepen 
genoemd bevindt zich achteraan in de neuskeelholte.  Wanneer deze vergroot is of vaak 
ontstoken is, geeft dit aanleiding tot neusobstructie, etterige neusloop en ook tot een 
verminderde verluchting van de Buis van Eustachius die het middenoor verlucht. Alzo 
ontstaan dan ook gemakkelijk oorontstekingen. De ingreep bestaat erin om dit vergroot 
adenoïd weg te pellen. Zo ontstaat er als het ware een schaafwonde in de neuskeelholte die 
de eerste uren nog een beetje kan nasijpelen. Een nabloeding na een adenoïdectomie is 
zeldzaam. 

Laryngoscopie: Hier wordt een buisje van ongeveer 12 cm aangebracht in de mond 
zodanig dat men rechtstreeks kan kijken naar de stembanden. Met de microscoop worden 
de stembanden dan goed gevisualiseerd zodanig dat een aantal ingrepen kunnen 
plaatsvinden zoals het verwijderen van stembandknobbels, stembandpoliepen, Rheinke-
oedeem, leucoplacie of het nemen van een biopsie bij een verdacht letsel. 

Tonsillectomie of amygdalectomie: Dit is het verwijderen van de keelamandelen.  Er 
ontstaat dan ook beiderzijds in de keel een grote schaafwonde. Belangrijkste verwikkeling 
hier is een nabloeding die wanneer ze massief is een revisie vereist onder algemene 
anesthesie. 

Adenotonsillectomie: Dit is het uitvoeren van een adenoïdectomie samen met een 
tonsillectomie. Ook hier moet men bedacht zijn op een nabloeding. 

3.1.1 Neusingrepen 

Neusfractuur: Bij een klap op de neus kan het neusbeen breken en de neus scheef komen 
te staan. Onder algemene anesthesie kan de neus gereduceerd worden.  

Select Sutter: Bij patiënten die hevig snurken waarbij de oorzaak een te week verhemelte is, 
kan men een naaldje inbrengen op verschillende plaatsen in het weke verhemelte en hier 
een hoogfrequente stroom door laten lopen.  Op die manier ontstaat er een fibrose 
(verstijving) van de spier van het weke verhemelte zodanig dat dit minder makkelijk trilt en 
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alzo de patiënt minder makkelijk snurkt. Postoperatief pijnlijk, waarvoor analgetica een 
oplossing bieden. 

Schelpplastie: In de neus bevinden zich neusschelpen met neusslijmvlies dat kan gaan 
zwellen waardoor de neus te vaak verstopt is. Bij een schelpplastie wordt een gedeelte van 
de neusschelp verwijderd zodanig dat er meer ruimte ontstaat in de neus om te ademen. 

Neusseptum: Dit is het tussenschot van de neus.  Bij scheefstand kan dit ook de 
ademhaling belemmeren.  De operatie bestaat erin eerst het neusslijmvlies los te maken van 
het benige en kraakbenige neustussenschot waarna de afwijkende delen terug in het midden 
worden geplaatst zodanig dat er twee even brede neusgangen ontstaan en de patiënt rustig 
kan ademen. 

Neusplastie: Bij een uitwendige vervorming van de neus kan men zowel de beenderige als 
de kraakbeenderige delen van de neus aanpassen zodanig dat de vorm van de neus 
verandert, bv. een overdreven haakneus, ingevallen neustop. 

Ethmoïd: Ethmoïd of zeefbeen. Dit is één van de neusbijholten die ligt boven de maxillaire 
sinus, onder de frontale sinus. Hij vormt als het ware het kruispunt van deze verschillende 
sinussen.  Wanneer zich hier poliepen of een chronische infectie bevindt kunnen ook de 
andere sinussen worden aangetast. De ingreep bestaat eruit om het zeefbeen open te 
maken zodanig dat het goed verlucht wordt en er geen ophoping meer plaats vindt van etter. 
Bij het uitruimen van het zeefbeen wordt ook de afvoer van de maxillaire sinussen en van de 
frontale sinus verbreed. 

FESS: Functionele Endoscopische Sinuschirurgie.  Hierbij wordt door middel van een 
endoscoop een sinuschirurgie uitgevoerd. 

Caldwell-Luc: Hierbij wordt de maxillaire sinus geopereerd maar dan via een luik in de 
voorwand van de sinus.  Dit betekent dat men via de mondholte gaat, m.n. boven de 
tandenboog wordt een sneetje gemaakt waarna via de fossa canina in de voorwand van de 
maxillaire sinus een opening wordt gemaakt en de sinus goed gevisualiseerd wordt. Tot slot 
wordt dan ook nog een bijkomende brede verbinding aangelegd naar de neus zelf waarna in 
de mondholte de sinus terug gesloten wordt. 

UPPP: Uvulopalatopharyngoplastie. Dit is een ingreep die uitgevoerd wordt bij patiënten die 
overdreven snurken en waarbij er vergrote amandelen zijn, een te grote huig en een teveel 
slijmvlies afhangt over het spierige weke verhemelte.  De amandelen worden hierbij 
verwijderd.  De huig wordt ingekort en ook het slijmvlies dat overhangt wordt ingekort. Pijnlijk 
postoperatief. 

3.1.2 Ooringrepen 

Otoplastie: Dit is een ingreep waarbij flaporen gecorrigeerd worden. Postoperatief kan de 
eerste 24 uren een hematoom ontstaan dat dan gedraineerd dient te worden. 

Baha: Hierbij plaatst men een klein schroefje in de schedel achter het oor. Op dit schroefje 
kan dan een hoorapparaat worden bevestigd dat de trillingen via de schroef doorgeeft aan 
de schedelplaat en zo verder naar de cochlea en gehoorszenuw. 

Tympanoplastie: Dit behelst ingrepen waarbij een defect is ontstaan ter hoogte van het 
trommelvlies of de gehoorbeentjesketen. Voor het herstellen van het trommelvlies wordt 
vaak een greffe genomen van de fascia van de musculus temporalis achter het oor. 
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Mastoïdectomie: Bij chronische infecties waarbij ook het mastoïd is aangetast wordt een 
mastoïdectomie uitgevoerd. Via een insnede achter het oor wordt het bot met de 
luchthoudende ruimtes die in verbinding staan met het middenoor opengeboord. Zodoende 
wordt het aanwezige ontstekingsmateriaal verwijderd. 

Stapedotomie: Bij otosclerose (vastzitten van de stijgbeugel) kan een stapedotomie worden 
uitgevoerd. Hierbij wordt de bovenstructuur van de stapes verwijderd.  Er wordt een gaatje 
gemaakt in de voetplaat en er wordt een kleine piston geplaatst in het gaatje dat verbinding 
heeft met het lange been van het aambeeld zodanig dat de trilling van het trommelvlies terug 
overgebracht wordt tot het middenoor. 

 

3.1.3 Halsingrepen 

Thyreoglossuscyste: Dit behelst een cyste die aanligt tegen het tongbeen.  De cyste wordt 
verwijderd samen met het middelste stukje van het tongbeen. Men dient postoperatief 
aandachtig te zijn op bloedingen met zwellen van de hals. 

Branchiogene cyste: Het betreft hier een cyste die als embryonale rest is achtergebleven in 
de hals en die dan ook wordt gereseceerd.  Ook hier dient men postoperatief bedacht te zijn 
op nabloeding met zwellen van de hals. 

Submandibulaire speekselklier: Bij chronische infecties of steenvorming in de 
submandibulaire speekselklier dient deze ook gereseceerd te worden. Postoperatief dient 
men bedacht te zijn op bloedingen waarbij de hals gaat zwellen. 

Adenopathie: Bij aanwezigheid van een verdachte klier in de hals wordt deze gereseceerd 
en verstuurd voor anatomo-pathologisch nazicht. Ook hier weer bedacht zijn op 
nabloedingen met zwellen van de hals. 

Hemithyroïd: Een gedeeltelijke verwijdering van de schildklier. Bedacht zijn op 
nabloedingen met zwelling van de hals. 

Thyroïdplastie: Het repositioneren van de stembanden. Dit is een ingreep onder locale 
verdoving. 

Zenkerdivertikel: Dit is een kleine uitstulping op de slokdarm.  Hierin kunnen resten van 
eten blijven zitten waar patiënt dan veel last van ondervindt.  De operatie bestaat erin om 
deze divertikel ofwel ondersteboven op te hangen ofwel te reseceren. Postoperatief ook 
bedacht zijn op bloedingen in het halsgebied met zwelling van de hals. 

 

ATE Adenotonsillectomie  

CONCHO Schelpplastie 

FESETSP Fess etmoid / schelpplastie 

HALSKLI Halsklier 

LARYNSC Laryngoscopie 

MASTORA Mastoid radicalis 

NEUSPLA Neusplastie 

NEUSSEP Neusseptum 

NSPLNSP Neusplastie / Septumplastie - neusseptum 



 

versie december 2015 

18 

NSPLSCPL Neusplastie / Schelpplastie 

NSSPP Neusseptum / Schelpplastie 

OORADEN Oordrains / Adenoid 

OTOPLAS Otoplastie 

TOKADEN Adenotonsillectomie kind 

TOKOORAD Adenotonsillectomie / oordrains kind 

TONSIL-V Tonsillectomie volwassene 
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3.2 MKA: Mond-kaak-aangezicht 

 Pré-operatief wordt gevraagd de mond te spoelen met Hextril of Corsodyl. 

 Het hoofdeinde van het bed wordt post-operatief in een halfzittende houding geplaatst; bij 
platte bedrust is de kans op een lokale zwelling groter. 

 Bij voorkeur snuit de patiënt best de neus niet omwille van een potentiële neusbloeding. 

 Er wordt een coldpack met 2 koelelementen aangeboden en aangerekend. Bij vertrek 
naar huis worden er nog 2 elementen extra meegegeven. Deze set moet individueel 
gefactureerd worden. 

 1 uur na aankomst worden de MKA tampons uit de mond verwijderd, een beker Cola 
wordt aangeboden (diabitici cola light of appelsap) 

GVO (Gezondheidsopvoeding) tips voor thuis 

 2 à 3 dagen analgetica, eventueel antibiotica cfr voorschrift. 

 Nog 24 uur ijspacking (alternerend 20 minuten ijs, 1 uur niet) 

 Slaaphouding: liefst het hoofd iets hoger  

 Voeding: zacht, koud (yoghurt, ijscreme, pudding) tot lauw (soep, puree, pasta) 

 Vanaf ’s anderendaags 2 tot max 3 maal per dag mondspoeling (Hextril, Corsodyl, Perio-
Aid, NaCl 0.9% oplossing). 

 De draadjes zullen spontaan verdwijnen na een enkele dagen tot +/-2 weken 

Courant gebruikte afkortingen 

Afkorting Ingreep 

18/28/38/48 Wijsheidstanden 

8/8/8/8/ Wijsheidstanden 

Apico / 
Apex Wortelbehandeling 

ATMMO Atm mobilisatie 

AUTOT Autotransplantatie tand 

BIOPMOVL Bioptie mondvloer 

BIOPT Bioptie tong 

BSO Bilaterale split osteotomie 

Caldwell 
Luc Sinusingreep 

EXTR Extracties 

EXTRAUTO Extracties met autotransplantatie 

EXTRAWHT Wijsheidstanden 

EXTRPIEZ Wijsheidstanden en piezzo 

KLINM Kleine ingreep mond 

ORIF Open reduction osteotomie 

OSUIT 
Osteosynthesemateriaal 
verwijderen 

SRPE Surgical Rapid Palattal Expansium 

TAT Tand autotransplantatie 

TPD Trans Palattal Distractor 

 



3.3 Urologie 

Men kan de dagklinische urologische ingrepen opdelen in drie gebieden: nieren – urethers - 
blaas, scrotum, penis - urethra. 

 

De ingrepen aan de nieren, urethers en blaas: URS (ureterorenoscopie, DJ-stent, cystoscopie, 
prostaatbiopsie, laserblaas en mitomycine-installatie (chemo!!). In verband met chemo bestaat 
er een veiligheidsprocedure! 

Na een URS-interventie is het mogelijk dat de patiënt een pijnkoliek krijgt. Dr. Goethuys 
prefereert in dit geval een ‘Diclofenac-injectie I.M., geen Contramal. 

 

De ingrepen aan het scrotum: vasectomie (sterilisatie), hydrocoele, varicocoele, 
epididymiscyste, cryptorchidie, orchectomie, Tese (Testiculaire Sperma Extractie), liesbreuk, 
… Normaliter wordt er na een scrotum-ingreep een diepgevroren coldpack, gewikkeld in een 
handdoek, op het scrotum gelegd. Steunende onderbroek wordt in de herstelfase aangeraden. 

 

De ingrepen aan de penis: meatoplastie, frenulotomie, partiële of totale circumcisie, 
condylomata, … Tijdens de ingreep wordt er doorgaans een bijkomende locale verdoving 
(penisblock) gegeven, die na ongeveer drie kwartier een comfortabel effect geeft en enkele 
uren nawerkt. 

 

CCPART Partiële circumcisie 

CCTOT Totale circumcisie / Besnijdenis 

CRYPTOR Cryptorchidie 

CYSTOSC Cystoscopie 

EPIDCYS Epididymiscyste 

LIESBCRY Liesbreuk met cryptorchidie 

LIESB-V Liesbreuk volwassene 

ORCHECT Orchydectomie 

TURBLAA Transuretrale blaas 

URS.FLEX Ureterorenosocpie flexibel 

VASECTO Vasectomie / Sterilisatie (man) 
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3.4 Orthopedie 

Door de snelle evolutie in de anesthesie, wordt er bij de orthopedische patiënten meer en 
meer gebruik gemaakt voor loco-regionale anesthesie, al dan niet ondersteund met een lichte 
roesnarcose. Dit heeft als voordeel dat de patiënt langer pijnvrij blijft en minder medicatie 
nodig heeft die op het algemene stelsel werkt. 

Er wordt niet enkel gebruik gemaakt van epidurale en rachi- anesthesie, maar ook voet-blocks, 
polsblocks , ulnarisblocks en plexusverdovingen worden dagelijks toegepast.  

De patiënten worden hiervoor enige tijd voor de ingreep naar de prikzaal gebracht en door een 
anesthesist voorbereid.  

3.4.1 Arthroscopie van de knie 

Een arthroscopie is een kijkoperatie in een gewricht. Deze wordt uitgevoerd in de operatiezaal 
onder algemene anesthesie (volledige slaap) of onder locoregionale verdoving (epidurale of 
rachi). 

- Normaliter wordt het been voor de ingreep onthaard met een tondeuse. Het 
wegwerpaccessoire wordt op het hoeslaken van de brancard gekleefd. 

- Bij een locoregionale verdoving (epiduraal) worden de benen en het onderlichaam 
verdoofd via een prik in de rug. Deze verdoving kan, afhankelijk van de gebruikte dosis, 
tot zes uur aanhouden. Zolang de patiënt de benen postoperatief niet kan bewegen in de 
recovery, mag deze om reden van mogelijke complicaties de recovery niet verlaten. 

- Postoperatief is er een drukverband geplaatst om de knie. Dit wordt afhankelijk van welke 
arts al dan niet voor het ontslag verwijderd om de wonden te controleren. 

- Het verband moet de eerste 10 dagen droog blijven. Douchen mag, er zijn normaliter 
waterdichte pleisters (Op-Site) op de wonden aangebracht. 

- Hechtingen worden door de huisarts verwijderd na een 10 à 14 dagen. 
- De chirurg geeft de patiënt informatie over wat er bij de arthroscopie is gezien en wat er is 

gedaan. Ook geeft de chirurg instructies over de nabehandeling (brief aan huisarts) en 
soms een kine-voorschrift mee.  

- Soms (bv na een meniscushechting, ice-picking of bij de aanleg van een gipsatelle) mag 
de knie een tijd niet belast worden. In dat geval zal de patiënt een tijd met krukken lopen. 

- Zowel postoperatief als thuis is het aanleggen van een ijspacking aanbevolen. Hiervoor 
wordt er ifv van arts en ingreep in de recoveryroom al dan niet een speciaal (zwart) 
koelverband aangelegd.  

- De patiënt rust op regelmatige tijdstippen met het betrokken been op gelijke hoogte als de 
stuit. 

- Meestal wordt een antitrombolyticum ‘Clexane’ voorgeschreven teneinde flebitis, 
thrombose en embolen te voorkomen. Dit medicament zal dagelijks omstreeks dezelfde 
tijd subcutaan in de buikwand door de patiënt of door een thuisverpleegkundige 
toegediend worden. Afhankelijk van de arts wordt hiermee begonnen de dag van de 
ingreep of pas ’s anderendaags. 

 

3.4.2 Kruisbandreconstructie (dr. Bellemans) 

Ten opzichte van de vorige tekst zijn er een aantal aandachtspunten. 

Er is altijd een coolpack (zwart velcroverband) aangelegd. Na twee uur is het aangeraden 
nieuwe koelelementen te steken in de zwarte kousjes. 
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De meeste patiënten komen vanuit de recovery terug met een kussen onder de knie. 

Dit wordt na gebruik terug afgewassen en aan de recovery bezorgd. 

Er wordt peroperatoir een Hinge-brace aangevraagd. Een vertegenwoordiger van de firma 
Sproncken wordt gecontacteerd. Deze zal de brace op de dagkliniek komen aanleggen. 
Doorgaans zal de brace twee weken op 0°, daarna 3 weken tussen 0 en 90° ingesteld blijven, 
dag en nacht. 

Het aangelegde verband wordt in principe niet open gemaakt, tenzij het als te knellend wordt 
ervaren. Geef de patiënt de informatie mee dat hij ook thuis het verband in de gegeven 
omstandigheid losser kan maken. 

Clexane wordt normaliter pas ’s anderendaags thuis opgestart. 

Over het gebruik van steunkousen is nog een uniformiteit gecreëerd. 

 

3.4.3 Carpaal tunnel syndroom 

Een beperking van de mobiliteit, pijn, doofheid en tintelingen in hand en vingers zijn tekenen 
van een geknelde zenuw thv de pols. Uiteindelijk kan de druk op de zenuw door middel van 
een operatie verminderd worden. Dit gebeurt met een mini-huidinsnede net voorbij de pols aan 
de palmzijde van 1 tot 1,5cm. De zenuw die door het handwortelkanaal onder een ligament 
loopt, wordt vrijgelegd ("gedecomprimeerd") door het te strak of te dik ligament in te snijden. 
Dit noemt men een "carpaal tunnel release", dus het vrijleggen van het handwortelkanaal. 
Deze ingreep wordt door meerdere disciplines behandeld (Orthopedie, Neurochirurgie, 
Plastische Heelkunde). 

 

3.4.4 De Quervain tendinitis 

Het betreft een kleine ingreep. Via een mini-huidinsnede van 1,5cm worden de pezen 
vrijgelegd door het te strakke ligament waaronder ze lopen te ontspannen. Dit noemt men een 
"De Quervain release".  

 

3.4.5 Springvinger 

Het betreft een kleine ingreep via een mini-huidinsnede van 1cm. De buigpees wordt 
vrijgelegd door het te strakke ligamentje dat dwars over de peesschede loopt (de zogenaamde 
A1 poulie) te lossen. Dit noemt men een  "springvingerrelease". 

Het is een eenvoudige ingreep met goed resultaat. 

 

3.4.6 Dupuytren contractuur 

Een operatie dient te gebeuren bij:  
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- storende pijn 
- hinderlijke stijfheid van de vinger(s) 
- vergevorderde vorm zodat bij langer wachten nog enkel een amputatie zal mogelijk zijn 
 
Bij de ingreep worden via mini-huid-insneden de bindweefselknobbels en strengen verwijderd. 
Dit kunnen dwarse,  zig-zag vormige  of boogvormige huid-insneden zijn afhankelijk van het 
patroon van de knobbels en strengen. De huid in de handpalm geneest goed, maar het kan 
wel enkele weken duren voor het er mooi uitziet dus geduld is de boodschap. 

3.4.7 Hamertenen of klauwtenen 

Hamertenen komen frequent voor van de tweede tot de vijfde teen. Het betreft een typische 
misvorming met strekstand van eerste teengewricht en buigstand van het tweede 
teengewricht. Bij klauwtenen kan ook de grote teen aangetast zijn. Typisch is er een 
strekstand van het eerste teengewricht en buigstand van het tweede en derde teengewricht. 

Een beweeglijke misvorming is gemakkelijk te corrigeren, een langer bestaande rigide 
misvorming is niet te corrigeren. Het eerste gewricht kan deels of volledig ontwricht zijn.  

Hamertenen worden zowel bij doorgezakte platvoeten als bij holvoeten gezien en vaak bij 
reuma. 

Klauwtenen komen frequent voor bij holvoeten.  

De patiënt heeft last van pijnlijke drukpunten al dan niet met eeltvorming op de voetrugzijde 
aan het tweede teengewricht of aan de voetzoolzijde aan het eerste teengewricht waar druk is 
op de kop van het middenvoetsbeen. Gesloten, smalle schoenen met hak zijn het moeilijkst te 
verdragen. 

De diagnose wordt gesteld aan de hand van het klinisch onderzoek. Een radiografie is nodig 
om andere oorzaken van pijn uit sluiten en wanneer een operatieve ingreep gepland wordt. 

 

3.4.8 Enkele afkortingen 

  

HA/CYSTE Handcyste 

HE/INF Heupinfiltratie 

KN/ARDGN arthroscopie knie diagnostisch 

KN/ARMEN arthroscopie knie meniscus 

KNIEPUNC Kniepunctie 

PO/AR  

PO/CYSTE Polscyste 

POVO/AOK  

TE/AMPU Teenamputatie 

TE/PIPFU Teen  

TE/PLAST  

TE/SCARF  

VI/CORR Vingercorrectie 
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VI/MUCYS  

VI/TRIGG Triggervinger 

VO/CHEAK  

VO/CHEVR Voet Chevron 

VO/PETRA  

VOVO/PIN  

ZE/CARPT Carpaal tunnel 

3.5 Gynaecologie 

Ingrepen gebeuren ofwel laparoscopisch (kijkoperatie via de buikwand) ofwel 
hysteroscopisch via vaginale weg 

 

Toepassing: 

 stellen van een diagnose, vb. kinderwens of pijn. 

 operatief ingrijpen, vb. wegname van cyste, …. 

 sterilisatie 

 

3.5.1 Conisatie / Lletz 

Indien u een ontsteking of positief uitstrijkje van de baarmoederhals heeft, wordt het 
aangetaste stukje verwijderd. 

 

3.5.2 Curettage 

Zuigcurettage: zuiveren van de baarmoeder na een miskraam of abnormaal vaginaal 
bloedverlies.  

 Meestal is vooraf reeds op het vooropnameformulier aangegeven dat 2 uur voor deze 
ingreep 2 comprimés Cytotec vaginaal moeten ingebracht worden door een dr 
assistente Gynaecologie. Hierna blijven de patiënten best in bed zodat de medicatie 
diep vaginaal blijft. 

 Het is bij deze ingreep van belang de bloedgroep te kennen van de patiënte. Rhesus-
negatieve vrouwen krijgen – mits een medisch voorschrift - een I.M. – ‘Rhogam’-
injectie. Dit product bevindt zich in de centrale koelkast. 

 

3.5.3 Vulvaplastie 

Toepassing: 

 Correctie van de schaamlippen 

 Verwijderen van littekenweefsel 
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 Herstel van het maagdenvlies 

 Verbreding van de vagina-ingang 

 

3.5.4 Bartholincyste 

Ontsteking van de Bartholinklier die ligt zijdelings van de vagina in de kleine schaamlippen. Er 
wordt een marsupialisatie verricht. Dit is het openleggen van de cyste zodat de cyste dan 
draineren. 

 

3.5.5 Condylomata 

Wratjes ter hoogte van de uro-genitale streek. Dit is een SOA (seksueel overdraagbare 
aandoening). 

Condoomgebruik kan de wratjes niet voorkomen! 

 

3.5.6 Enkele afkortingen 

B/BREXNR Brede exerese na reparage 

B/BREXRS Brede exerese + reparage + sentinel node 

B/BREXSE Brede exerese + sentinel node 

L/ADNX Laparoscopische adnexectomie 

L/DIAGHD 
Laparoscopische diagnose met hysteroscopische 
diagnose 

L/SCOLI 
Scopie ligatuur / tubacoagulatie / hulpaclips / 
sterilisatie (vrouw) 

L/LTOCHD 
Laparoscopisch toren met curettage en 
hysteroscopische diagnose 

L/TOREN Laparoscopie 

V/ COAGRA Coagulatie granuloom 

V/BARTH Bartholinitis 

V/CURZG Curettage zuig 
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3.6 Abdominale chirurgie 

 

3.6.1 Ingreep: LAP-GAL 

Bij vlotte recuperatie: 

 Na 2 uur: water 

 Laparoscopische wondjes afdekken met waterbestendige klevers. 

 Ontslag na 5 à 6 uur én bezoek behandelende geneesheer 

 

3.6.2 Ingreep: Lap – Lies 

Bij vlotte recuperatie: 

 Na 1 uur: water 

 Na 2 uur: cola 

 Laparoscopische wondjes herplakken met waterbestendige klevers. 

 Na enkele uren (cfr med voorschrift) abdominale redon verwijderen 
Hoe: vacuum opheffen, patiënt plat leggen, benen vlak, BUIK ONTSPANNEN tijdens 
verwijdering redon 

 De patiënt moet geurineerd hebben voor het vertrek. 

 Ontslag na 5 uur én bezoek behandelende geneesheer 

 Minstens drie weken hefverbod, geen fysiek belastende taken uitvoeren. 

 

3.6.3 Anale ingrepen 

Hemorrhoïden, anale fissuur, anale fistel, … 

Indien medisch voorschrift, vooraf een ‘Fleet’ anaal toedienen. 

 

3.6.4 Enkele afkortingen 

ANAFIST Anale fistel 

ANALEXP Anaal exploratie 

EXPLAPSC  

NAVBR-K Navelbreuk kind 

NAVBR-V Navelbreuk volwassenen 

PAC Port a cath implantatie 

L/ Liesbreuk 

L/ Galblaas  

SCC Sacrocoxygeale cyste 
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3.7 Neurochirurgie 

 

3.7.1 Stereotaxie (bv Sacrum) 

Google ‘Brainlab Airo’. Een ingreep onder algemene anesthesie waarbij onder geleide van CT-
navigatie de gewenste interventie (biopsie, schroeven, …) kan uitgevoerd worden. 
 

3.7.2 Carpaal Tunnel 

Redon verwijderen na 2 uur 
 

3.7.3 Nervus Ulnaris 

Redon verwijderen na 3 à 4 uur 
 

3.7.4 Nervus Fibularis 

Redon verwijderen na 2 uur 
 

3.7.5 Nervus Femoralis 

Redon verwijderen na 3 à 4 uur 
 

3.7.6 Informatie en enkele afkortingen 

- Been in hoogstand,  
- Stappen en steunen mag, niet te lang staan,  
- Veel oefenen,  
- Douche toegestaan met een waterdicht ‘Op-Site’ pleister 
- Controle raadpleging na 1 à 2 dagen. 
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3.8 Nucleaire patiënten 

Deze patiënten (doorgaans van campus St. Barbara) worden gedurende enkele uren in het 
dagziekenhuis opgevangen nadat ze een radioactieve stof toegediend hebben gekregen in 
afwachting van de opnamen.  

Normaliter wordt het verpleegdossier en de te geven medicatie meegegeven in een daarvoor 
bedoelde plastic dossiermap. 

Afhankelijk van hun fysieke toestand en/of wil kunnen de patiënten al dan niet in een brancard 
rusten tot het moment van opname.  

Deze zieken zijn vaak hoogbejaard, hulpbehoevend, soms incontinent, hebben soms 
slikstoornissen en een multiple ziektebeeld. Diabetici worden opgevolgd, waarbij aandacht 
voor de meegegeven medicatie. 

Het is van belang de nucleaire patiënten te motiveren tot een hogere vochtinname: water, 
koffie, thee, cola, … zodat het toegediende isotoop zich makkelijker kan verspreiden in het 
lichaam. 

Een kwartier voor de geplande opname is het noodzakelijk deze patiënten de blaas te laten 
ledigen. Een volle blaas maskeert een goede scanning van het abdomen, de lumbale wervels 
en het bekken. 

Omwille van de radioactiviteit is het aan te raden het toilet 2 maal na elkaar door te spoelen 
met een gesloten WC-deksel. 

Doorgaans krijgen deze mensen een maaltijd aangeboden tijdens de middag. 

 

 

3.9 Myelografie 

Bij dit onderzoek wordt een contraststof (bv Omnipaque) epiduraal toegediend. Na  het 
onderzoek wordt de patiënt al dan niet met een rolstoel naar de afdeling gehaald.  

Richtlijnen: 

 Vraag via het telefoonnr 1933 (inschrijvingen) dat de patiënt in het AS400 scherm wordt 
geplaatst; hiervoor heb je naam, geboortedatum en verwijzende geneesheer nodig.  

 Kleef het correcte adressogram in het patiëntenboek. 

 De patiënt blijft +/- 1 à 1.5 uur halfrecht zittend in een zetel in de wachtzaal van de 
afdeling. 

 Hij krijgt 1l. Coca-Cola of Cola-Light te drinken aangeboden. De cafeïne zal hierbij 
hoofdpijn helpen voorkomen of verminderen. 

 In het totaal dient de patiënt 4 à 6 uur half rechtzittend te blijven zitten, dus deze periode 
loopt thuis verder. Hij drinkt best thuis nog 1 à 2 liter water, koffie, thee of soep. 

 Na deze 6 uur houdt de patiënt ‘bij voorkeur 20 uur’ platte bedrust, een hoofdkussen is 
aanbevolen. 

 De patiënt mag gewone maaltijden gebruiken 

 De patiënt mag niet zelf naar huis rijden 
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 Er is geen ontslaggesprek door de radioloog tenzij er klachten zijn. 

 

 

3.10 MRI Narco vrijdag 

Wegens een of andere psychologische overgevoeligheid (schrik, paniek, claustrofobie…) 
ondergaan deze patiënten een MRI onder een algemene anesthesie. Hiervoor krijgen zij 
vooraf een infuus en worden zij op een brancard gelegd. Tevens moet er naast de gekende 
anamnese een formulier voor de RX aangevinkt worden, zodat men op de hoogte is van 
eventuele metalen implantaten. De patiënten mogen geen metalen sieraden, voorwerpen, 
bankkaarten e.d. tijdens het onderzoek bij zich hebben. 

Na het onderzoek komen zij terug naar de afdeling, krijgen water / cola en mogen na 2 uur het 
ziekenhuis verlaten. 
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4 Dagindeling 

 

Een correcte timing maakt het mogelijk om de afdelingsactiviteiten en patiëntenverzorging op 
elkaar af te stemmen. Uiteraard is het de bedoeling om deze tijdsindeling zoveel mogelijk te 
respecteren om een zo hoog mogelijk comfort en rendement te bereiken. 

 

 
06.45 u - 07.00u  Taakverdeling en plaatsbepaling per medische discipline 

is daags voordien opgemaakt. 

 Opstarten van PC’s 

 Infusen klaarmaken. 

 
07.00u – 16.00  Start preop opnamen.: patiënteninschrijving, 

identificatiecontrole, voorbereiding, infuus, monitoring 
electrodes, hoofdmuts, identificatiearmbandje … 

 
08.00u – 19.00u 

 

 

 Postoperatieve opvolging 

 Gang 2: Kinderen preop. begeleiden naar OK 

 Ontslaggesprek door arts opvolgen 

 Kamers in orde brengen na ontslag patiënt  

 Taakuitvoering: bestellingen, wagens en kasten 
aanvullen, orde,  

 Kinderbedden klaarzetten in gang 2 i.f.v. programma 
van ’s anderendaags 

 
09.30u – 10.45u  Koffiepauze (occasioneel) 

 
Middagpauze in 
3 groepen  

 

 11.30-   12.10 uur 

 12.15-   12.55 uur 

 13.00-   13.40 uur 

  
18.00u –19.00  Tijdig muteren van patiënten naar hospitalisatieafdeling 

na overleg met opnameplanning. 

 Orde over de hele afdeling  

 Afsluiten apotheek, koelkasten, afdeling 
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5 Mogelijke verpleegkundige interventies 

 

5.1 Ademhalingsstelsel 

Zuurstoftoediening via masker of zuurstofbril 

 

5.2 Bloedsomloopstelsel 

- Bloeddruk en hartslagparameters 
- Bloedname, meestal capillair bij diabetici 
- Voorbereiding, toediening van en toezicht op IV-perfusies  
- EKG-monitoring 
- O²-saturatiemeting 
- Diabetici: controle op glycemie tijdens dagklinische ingreep. 

Bij operatie-patiënten: Hiervoor wordt in samenwerking met de arts meestal een infuus 
geprikt, nl. 1l. Glucose 5% + 12 E Actrapid. 
Glycemiecontroles en bijsturing indien nodig. 

- Toezicht lies na DSA 
 

5.3 Spijsverteringsstelsel 

- Klein lavement (enkel wanneer duidelijk gevraagd werd: zie vooropname formulier) 
- Aanmoedigen tot slikken na tonsillectomie 

 

5.4 Urogenitaal stelsel 

Blaaskatheterisatie: verwijderen van catheter (chemo!) 

- Bladderscan: urineretentie meten bij patiënten die niet kunnen plassen postoperatief 
- Sondage van patiënt iov arts postoperatief. 

5.5 Huid en zintuigen 

- Droog aseptisch verband: na orthopedische ingreep, na gynaecologische ingreep,  
- Redondrain verwijderen postoperatief 
- MKA: verwijderen van bijttampons na tandextracties 
- NKO: neusverbandje maken 
 

5.6 Medicamenteuze toediening 

- Infuustherapie: perifeer infuus, voldoende debiet geven met aandacht voor cardio-
respiratoire toestand 

- toediening via zijleiding (kraantje sluiten na toediening), in shot 
- IM; IV; SC; PO; Rect. 
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5.7 Mobiliteit 

- Aandacht voor valrisico 
- Aanmoedigen mobiliteit 
- Juist instellen van de hoogte van de krukken 
- Draagband of draagdoek postoperatief aandoen 

 

5.8 Hygiëne 

Gedeeltelijk wassen 

 

5.9 Fysische beveiliging 

- Zorgen voor een veilig transport van geopereerde patiënt en kinderen, door de 
bedsponden omhoog te doen . 

- Verbod tot 1ste maal opstaan zonder aanwezigheid van een verpleegkundige. 

 

5.10 Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose 

- Een totaal inzicht hebben 
- Bij vermoeden van negatief verloop, een verpleegkundige contacteren. 

 

5.11 Assistentie bij medische handelingen 

Locale ingrepen assisteren. 

 

5.12 Administratief 

- Observaties en parameters noteren in verpleegdossier 
- MVG-registratie 
- Controle raadplegingen boeken 
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6 Verwachtingen ten opzichte van de student 

 

6.1 Altijd in samenspraak met een verpleegkundige het eigen leerproces in handen 
nemen 

Hiertoe zijn opmerkzaamheid en het persoonlijk initiatief van groot belang. Rapporteer altijd 
abnormale gewaarwordingen. 

 
Eerstejaars-studenten 

- organisatie van een afdeling leren kennen 
- leren omgaan met patiënten 
- aangeleerde technieken uitvoeren 

 
Tweedejaars-studenten 

- idem 1ste jaarsstudent 
- de nieuwe verworven technieken eigen maken om progressief te komen tot een totaalzorg 
 
Derdejaars-studenten 

- idem 
- volledige integratie in het afdelingsgebeuren 

 

 

6.2 Organisatorische aspecten voor de student/verpleegkundige 

- Verpleeginhoudelijk 

 Een grote aandacht voor patiënt- én ingreep- én geneesmiddelenidentificatie!! 

 Een holistische benadering (medisch-verpleegkunddig, psychologisch, 
sociaal,...) 

 Zorgvuldig handelen ivm patiënt- en eigen veiligheid, waaronder valrisico, 
naalden, katheters, naaldcontainers, afvalbeheer, ... 

- Administratief 

 Computerkennis voor de programma’s ‘MBoxMenu, AS-400, UltraGenda 

 Verpleegplanadministratie 

- Logistiek 

 Maaltijdbedeling 

 Patiëntentransport 

 Orde van de afdeling (dagelijkse checklijst) 

 Na ontslag van de patiënt brancard /box / kamer in orde zetten 

 Aanvullen verzorgingwagens 

 Aanvullen pré-operatieve ruimten 

 Magazijnmateriaal uittasten 

 Keuken: koffie zetten, orde 
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 Aanvullen linnenkasten en wagen 

 Ligging brandblusinstallatie  

 Glas niet in naaldcontainers werpen 

 

 

6.3 Evaluatie van de studenten 

De evaluatie van de studenten gebeurt door de stagebegeleidster aan de hand van het 
stagebegeleidingsformulier. 
Voor toelichtingen zal de stagebegeleidster de stagementoren raadplegen. 
 
Daar verpleegkundigen het best zicht hebben op het leerproces van de studenten, is het 
wenselijk dat de hoofdverpleegkundige en de stagebegeleidsters inlichtingen krijgen/inwinnen 
omtrent het functioneren van de studenten. 
 
De student neemt zelf het initiatief om dagelijks feedback te vragen aan de 
verpleegkundige met wie hij samenwerkt en het begeleidingsformulier in te vullen. 


