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Voorwoord 

 

 

 

Welkom op de eenheid K30, geriatrie. Wij willen je graag opnemen binnen ons team, en ons inzetten 

zodat je een aangename stageperiode tegemoet gaat. 

 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze eenheid. Het is een beknopte handleiding die 

je steeds kan raadplegen. Een brochure kan niet allesomvattend zijn, daarom staan zowel artsen, 

hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen en logistiek assistenten je graag bij indien je hulp of uitleg 

nodig hebt. 

 

Je hoeft niet te leren van vallen en opstaan. Vraag liefst op voorhand uitleg, zo kunnen misverstanden 

en fouten voorkomen worden. Wij gunnen je de nodige tijd om je aan te passen. 

 

Wij wensen je alvast een aangename werksfeer. 

 

Namens het  team K30. 

                                                                                                          Tel. ZOL : 089/325050 

                    Tel. K30  : 089/325761 
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1.1 Architectuur 

 

De afdeling K30 geriatrie is gesitueerd in blok K op de derde verdieping van Campus 

Sint-Jan. 

 

De eenheid telt 24 bedden. Binnen de afdeling zijn de patiëntenkamers als volgt 

verdeeld : 

 

 10 éénpersoonskamers 

 7 tweepersoonskamers 

 

 

Aan de inkom van de afdeling bevinden zich de verpleegbalie, keuken en leefruimte, 

briefings-dokterslokaal met daarnaast een apotheekruimte en verpleeglokaal. 

 

Centraal: 

 bureau hoofdverpleegkundige 

 utility  

 zuivere utility 

 berging  

 WC voor personeel 

 

Achteraan: 

 Bureau arts 

 berging 

 Linnenkamer 

 Utility  

 Badkamer 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 
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1.2. Multidisciplinair team 

 

Medisch team  

  Internist - Geriater Dr. Daniëls 

Verpleegkundig team  

 

 
 Directeur Patiëntenzorg  Surmont Kurt 

 Manager Patiëntenzorg Claes Jo 

 Zorgcoördinator Swennen Andy 

 Hoofdverpleegkundige Houben Patrick 

 Stagementoren Meuleman Ann 

Vlieghe Els  

Cupers Dorien 

Van Berendonk Roger 

Baptist Hilde 

Bongaerts Joyce 

Verwichte Mieke 

Nait M’Hamed Malika 

 Stagebegeleiding 

 

Regina Mundi : Moons Inge, Tim 

Dreezen 

PHL :  

 

Andere medewerkers  

  Logistieke dienst 

 

 

Longo Anna 

 Ergotherapeute Kessen Nathalie 

 Logopediste Meyers Greet en Knaepen Laurien  

 Kinesist de Leeuw Elly 

 Patiëntenbegeleiding Jeunen Annick 

 

 Verantwoordelijke onderhoud Hollanders Irma 

 

 

 

1.3. Patiëntenpopulatie : de geriatrische patiënt 

 

1. Het zorgprogramma geriatrie 
 
In 2007 verscheen een KB waarin het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt wordt 
beschreven. Het zorgprogramma houdt in dat het ziekenhuis volgende diensten dient 
aan te bieden: 
 
1. Een erkende dienst geriatrie (kenletter G) 

Op één van deze diensten doe jij nu stage. 
 

2. Een geriatrisch consult (K0.60) 
De consultatie geriatrie bevindt zich op het gelijkvloers. 
 

3. Een dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt. 
Dit bevindt zich op afdeling K0.30 
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4. Een interne liaison. (K0.30) 
Dit team bestaat uit een arts en 3 verpleegkundigen en ergotherapeute. Zij 
geven hoofdzakelijk adviezen voor de geriatrische patiënten op de niet-
geriatrische afdelingen. Zo nodig kunnen zij ook een beroep doen op andere 
disciplines vb. psycholoog, kiné, ergo enz… 
 

5. Een externe liaison 
Hiervoor zorgen de 4 voorgaande diensten. 

 
 
2. Doelpopulatie 
 
Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt is bedoeld voor patiënten, gemiddeld 
ouder dan 75 jaar, die een specifieke aanpak nodig hebben. 

       
Kenmerkend voor de geriatrische patiënt is het voorkomen van multiple pathologie. Veel    
geriatrische patiënten zijn hulpbehoevend. Deze afhankelijkheid kan leiden tot een 
sociale, psychische, fysiche problematiek. 
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2.1. Organisatie van de verpleegzorg 

 

De verpleegkundigen werken volgens een bepaald roulement, waarin het de bedoeling 

is steeds te komen tot een minimale bezetting van : 

 

 4 morgenposten  06u45 – 15u15 (A8, A7, A6 en A4) 

 1 dagpost   08u00 – 16u30 

 2 middagposten   13u30 – 22u00  (B8)  

 1 middagpost  15u30- 22u (B6 of J4) 

 1 nachtpost               21u45 – 07u00 

 

De dienstregeling van de studenten ligt ter inzage in een blauwe kaft, hierop kan je 

ook zien wanneer er stagebegeleidsters en mentoren op de afdeling zijn.  

Indien wensen ivm werklijst graag een mail naar Ann.meuleman@zol.be. In de mate 

van het mogelijke wordt hier dan rekening mee gehouden. 

 

Binnen de dienst is er ook een zwarte kaft aanwezig, hier vindt men de 

werkorganisatie. 

 

Het verpleegsysteem dat hier gehanteerd wordt is integrerende verpleging. Men doet 

aan patiëntentoewijzing waarbij een teamverantwoordelijke samen met een collega en  

student verpleegkundige instaat voor de totaalzorg van een aantal patiënten. 

 

 Kant 1 : kamers: 3.15, 3.17, 3.19, 3.21   (5765) 

 Kant 2 : kamers: 3.23, 3.25, 3.27, 3.29   (5766) 

 Kant 3:  kamers: 3.33, 3.35, 3.37, 3.39   (5767) 

 Kant 4:  kamers: 3.41, 3.43, 3.45, 3.47, 3.49  (5768) 

 

Ook jouw naam zal in het dagboek vermeld worden, achter de naam van de 

verpleegkundige waarmee je werkt. Verdere gegevens in het dagboek 

zijn : 

 D.P verantwoordelijke 

 Verantwoordelijke van iedere kant  

 Verantwoordelijke kant 1 (telefoon dagverantwoordelijke ) 

 Verdeling tussen morgen-, middag- en nachtpost 

 Log. assistenten 

 Verantwoordelijke voor het uitvoeren van verschillende taken 

 

Buiten de totaalzorg van de patiënten, is de verpleegkundige ook verantwoordelijk 

voor andere taken. Dit is voor jou ook een leerervaring. Deze taken zijn : 

 

 Orde van de dienst 

 Aanvullen van de verzorgingskarren 

 Opruimen van de spoelruimte 

 Uittasten van de apotheek en het magazijn 

 Onderhoud van materiaal (poetsschema) 

 Enz… 

 

2. TAAKINHOUD EN VERDELING 
 
 

mailto:Ann.meuleman@zol.be
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De maaltijdverdeling en het vervoer van de patiënten gebeurt voornamelijk door de logistieke 

dienst.  Doch er wordt ook van ons verwacht dat we regelmatig hulp bieden indien de 

mogelijkheid ervoor bestaat. 

 

Om zekerheid te bieden dat bepaalde taken uitgevoerd zullen worden zijn er vaste dagen voor:  

 

 Volledig zuiver linnen leggen voor elk bed  : 

  

        -  woensdag   voorkant  

          -  vrijdag               achterkant  

 Gewichtscontrole : 

 

        -  dinsdag               voorkant  

        -  donderdag  achterkant  

  

 Verpleegplannen overschrijven: 

 

                                - dagelijks 

 

 Aerosolmaskers vervangen : 

 

      - 1
ste

 en 15
de

 van de maand 

 

 Leidingen spoelen: 

 

                                - iedere vrijdag 

 

 Decubitusregistratie: 

 

                               - iedere dinsdag 

 

 Valpreventie :     

 

                                                         -Iedere woensdag 

 

 

 Teamvergadering: 

 

                              -  iedere donderdag 

 

2.2. Dagindeling 
 

06u45 - 07u00  Patiëntenoverdracht van nachtpost naar morgenpost 

07u00 - 08u00  Medicatie nazien van 08u00 tot 14u00 

 Infusen en inspuitingen klaarmaken, paraferen 

 Controle van parameters en glycemies 

 Bloednamen 

 Vervangen en aanpassen van het infuus 

 Bedeling van de ochtendmedicatie 

 Inspuiten van insuline 

 Totaalzorg van de toegewezen patiënten 
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08u00  Patiëntenoverdracht van morgenpost naar dagpost 

 Verdeling ontbijt en hulp bieden 

 Ontbijt bewaren van de nuchtere patiënten 

 Eetgerief afruimen  

 Toedienen medicatie 

 Totaalzorg van de toegewezen patiënten 

 Wondverzorgingen 

 Bedopschik en orde van de kamer 

 Opruimen van de spoelruimte 

10u00 – 11u30  Koffiepauze 

 Invullen van verpleegdossiers + overschrijven 

 Patiëntenkamers opruimen : 

          nachttafels opruimen. 

11u30 – 12u15  Verzorgingsmaterialen bestellen of factureren 

 Bedeling van middagmedicatie en toediening 

 Controle van parameters en glycemies 

 Verdeling van het middagmaal en hulp bieden 

 Eetgerief afdekken 

12u15  Pat. installeren voor middagrust en nodige zorgen toedienen 

13u00  Middagpauze voor de studenten en verpleegkundigen 

13u30  Patiëntenoverdracht van morgenpost naar middagpost 

14u00   Verdeling medicatie 

 Aanvullen van de verzorgingswagens 

 Uittasten van apotheek en magazijn 

 Linnenkarren aanvullen 

 Uitslagen van onderzoeken klasseren 

14u30 - 15u00 

  

 Medicatie nazien van 15u00 tot 24u00 

 Infusen en inspuitingen klaarmaken, paraferen 

 Overdracht zoemer en interne mugtelefoon 

15u00 - 16u00 

 

 

16u00 - 16u30 

 

16u30 - 17u00 

 

17u00 - 18u15 

 

 Nodige zorgen toedienen 

 Installeren van patiënten voor het avondmaal 

 Bedopschik 

 Bedeling van de avondmedicatie 

 Controle van parameters en glycemies 

 Voorbereiding voor het avondmaal 

 Koffiepauze 

 Verdeling avondmaal en hulp bieden 

 Afruimen eetgerief 

 Installeren patiënten 

18u15  Onderzoeken voor de volgende dag wegbrengen 

 Onderzoeken voor de volgende dag vermelden op het 

naambord 

  

18u30 

 Eetkarren wegbrengen 

19u00  Avondpauze voor de verpleegkundigen en studenten 

19u30  Infusen en inspuitingen klaarmaken 

 Bedeling van de nachtmedicatie  

 Patiënten installeren voor nacht 

 Controle van parameters en glycemies 
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21u00 

 

 Dienstlokalen opruimen 

 Noteren van parameters en glycemies 

21u45  Dag telefoon omschakelen en doorgeven 

 Patiëntenoverdracht van middagpost naar nachtpost 

22u00 - 07u00  

 Controle patiënten 

 Medicatie uitleggen voor de ganse dag (24u) 

 Volgens afspraak medicatie toedienen 

 Volgens afspraak parameters en glycemies controleren  

 Patiënten twee maal verzorgen en installeren 

 Ontslagvoorbereiding volgens procedure 

 Linnenkarren aanvullen en verslagen maken 

 Nachtpauze 

  Doorgeven van telefoon naar volgende post 

 

07u00  koffie zetten  

 

2.3. Specifieke verpleegkundige interventies 

 

2.3.1. Ademhalingsstelsel : 

 

 Aspiratie via tracheotomie 

 Aspiratie via mond en bovenste luchtwegen 

 O2 therapie met neusbril of masker 

 Aërosol via perslucht-aansluiting  

 Toedienen van pufjes  

 

2.3.2. Bloedsomloopstelsel 

 

 Voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze perfusies en 

transfusies, eventueel met technische hulpmiddelen. 

 Bloeddrukmeting 

 Bloednamen  

 Gebruik van glucometer 

 Plaatsen van intraveneuze catheters in perifere venen 

 Aanbrengen van kousen en verbanden ter preventie / of behandeling van veneuze 

aandoeningen 

 

2.3.3. Spijsverteringsstelsel 

 

 Inbrengen maag- of microsonde 

 Toedienen van sondevoeding via microsonde of gastrostomiesonde 

 Manuele verwijdering van faecalomen (PPA) 

 Toedienen van laxativa en lavementen 

 Stomaverzorging 

 Onderzoeken : RX / endoscopie / echo / leverbiopsie / nucl.onderzoek / ERCP ... 
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2.3.4. Urogenitaal stelsel 

 

 Plaatsen van een blaassonde en toezicht op drainage 

 Eénmalige sondage voor :- onderzoek van urine 

                  - residu te bepalen  

 Verzorging van een suprapubische catheter 

 Mictietraining 

 Gebruik van bladderscan 

 Bijhouden van  een urinedebiet 

 Uitvoeren van een éénmalige blaasspoeling 

 Uitvoeren van een continue blaasspoeling via driewegcatheter 

 

2.3.5. Huid en zintuigen 

  

 Aseptische en antiseptische wondverzorging  

 Preventie van decubitus (hulpmiddelen) 

 Verzorging van 1
ste

-, 2
de

- en 3
de

 graad decubitus 

 Verzorging van ulcera 

 

2.3.6. Medicamenteuze toedieningen 

  

 Oraal (inbegrepen inhalatie) 

 Rectaal 

 Vaginaal 

 Subcutaan 

 I.M. - I.V. en via een centraal veneuze catheter 

 via gastro-intestinale catheter 

 oogindruppeling 

 oorindruppeling 

 

2.3.7. Voedsel- en vochttoediening 

 

 Parenterale en enterale voeding 

 Hulp bij vocht- en voedseltoediening aan behoeftige patiënten 

(Opletten voor slikstoornissen) 

 

2.3.8. Mobiliteit 

 

 Wisselhoudingen 

 Passieve en actieve mobilisatie 

 Werken met de stalen verpleegster 

 

2.3.9. Hygiëne 

 

 Totaalverzorging van een patiënt met ADL dysfunctie 

 Mondhygiëne  

 Isolatie besmette patiënten 

 Bedopschik 

 Materiaal 
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2.3.10. Fysische beveiliging 

 

 Maatregelen ter voorkoming van lichamelijk letsel 

- Fixatiemiddelen (buikbanden, polsbanden,…) 

- bedsponden 

 

2.3.11. Assistentie bij medische handelingen 

 

 Voorbereiding, assistentie bij sternum - ascites - pleurapunctie  

 

2.3.12. Metabolisme 

 

 - voorbereiding en toediening van insuline 

- gebruik van glucometer kennen 

 

2.3.13. Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de  

Diagnose 

 Bloedafname via veneuze katheter 

 Meten van parameters bij totaalzorg 

 Staal nemen van sputum – faeces en urine 

 

2.3.14. Algemeen 

 

 Lijktooi 

 

2.3.14. verzorgen van een opname 

 verwelkoming 

 patiënt goed installeren in bed en zetel 

 uitleg van de dienst geven 

 iets te drinken aanbieden 

 patiënt wegen en meten, BMI bepalen 

 anamnese 

 controle id bandje 

 administratie 

 

2.3.15. verzorgen van een ontslag 

 administratie 

 ontruimen van de kamer, ook bedpan en de urinaal, tevens de aerosolmaskers en 

zuurstofleidingen. 
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3.1. Algemeen 

 

 Ook laatstejaarsstudenten werken altijd onder begeleiding van een verpleegkundige 

 1 x per week zuiver linnen ( vaste dag ) 

 dagelijks voeten wassen 

 gebruik van SWASH (wassen zonder water) 

 Zorgen voor orde binnen de kamers: respect voor persoonlijke spullen (linnen 

opbergen binnen de juiste kasten). 

  Patiënt in bed installeren:        - incontinentietraining : eerst op nachtstoel 

                - bedbaren omhoog ( indien nodig ) 

                      - bel binnen bereik hangen 

                - nachtkastje in de buurt met drinken  

   

 maaltijden : zo nodig grote bavetten gebruiken 

 Juridische verantwoordelijkheid : meld steeds en dadelijk fouten en ongevallen. 

 Veiligheid van de patiënt: Uiterste aandacht voor valrisico en valpreventie; vergeet 

ook nooit de decubituspreventie : protocol is te vinden op het intranet. 

 Wij streven naar 100%  bij bloedafnames, nakijken identificatiebandjes en 

handhygiëne: zie bord op de afdeling.  

 

3.2. Begeleiding 

 

 Patiënten eervol en tactvol behandelen  

 Stimuleren van de zelfzorg 

 Kunnen omgaan met patiënten die hulpbehoevend zijn 

 Kunnen omgaan met verwarde en dementerende patiënten 

 Goede palliatieve zorgen kunnen bieden 

 Respect tonen voor de medemens 

 Een goede omgang hebben met patiënten die ongerust zijn 

( vb. vóór een onderzoek, bij een diagnosestelling,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN OP DEZE VERPLEEGEENHEID 
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3.3. Observatie en rapportage 

 

 De rapportage dient te gebeuren : 

- Mondeling naar uw teamverantwoordelijke , zo nodig ook naar dokter 

en/of hoofdverpleegkundige  

- Schriftelijk in het verpleegplan 

- Tijdens de patiëntenoverdracht 

 De observatie dient continue te gebeuren 

 Controle ID bandjes bij iedere uit te voeren verpleegkundige handeling 

(vb.parameters, bloednames) 

 Toezicht medicatie inname na het afruimen van het eten 

 Na onderzoek observeren of alles in orde is. 

 Belangrijke observatiepunten zijn : 

- eetlust 

- stoelgang 

- urine 

- mobiliteit 

- ademhaling 

- pijn 

- … 

3.4. Administratief 

 

 Opname en ontslag van de patiënt regelen 

 Bestelling van medicatie doen 

 Aanvragen voor onderzoeken in orde brengen 

 Verpleegplannen invullen 

 Schriftelijke dossiers volledig overnemen: elke uitgevoerde verpleegtechnische 

handeling noteren in het verpleegdossier. 

 MVG 2 -registratie (1 tot 15 maart,juni,september,december) 

 

 goede observatie bij dit alles 
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4.1. Doelstellingen 

 

Cognitieve doelstellingen 

De studenten moeten de begrippen, kenmerken en gevolgen kunnen opnoemen en verklaren 

van de verschillende leereenheden. (kennis en inzicht verwerven)  

Psychomotorische doelstellingen 

De studenten moeten in staat zijn om in de praktijk rekening te houden met hun eerder 

opgedane kennis en inzichten. De studenten moeten de geziene leerstof kunnen integreren in 

specifieke praktijksituaties (toepassen en integreren)  

Affectieve doelstellingen 

De studenten moeten bij hun mentale en fysische benadering van (oudere) mensen getuigen 

van eerbied en respect voor het individu en van deze levensfase op zich. 

De studenten moeten een empathische, open en positieve houding kunnen aannemen t.o.v. 

deze leeftijdscohorte en t.o.v. de ouderdom in het algemeen (attituden). 

Per leereenheid worden specifieke leerdoelen geformuleerd.  

 

4.2. Eerstejaars student 

 

 T.o.v. de patiënten : 

- Leren omgaan met zieke bejaarden, aanpassingsvermogen bezitten en 

verwerven om de noden aan te voelen 

- Luisterbereidheid 

- Tactvolle omgang, vriendelijk, lief en geduldig 

- Een goed observatievermogen ontwikkelen 

- Leren interpreteren van gegevens 

- Leren rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling 

- Het beroepsgeheim respecteren 

- Leergierigheid en belangstelling tonen 

 

 T.o.v. het personeel en stagebegeleiding : 

- Correct en vriendelijk in omgang 

- Behulpzaam zijn 

- Aanvaarden van binnen de opleiding erkende taken 

- Correcties aanvaarden, opmerkingen eventueel bespreken 

- Feedback vragen  

- Op gepaste ogenblikken om uitleg vragen 

- Mensenkennis opdoen 

 

 T.o.v. zichzelf : 

- Zelfkritiek ontwikkelen 

- Verzorgd uiterlijk 

- Goede samenwerking tussen de studenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. VERWACHTINGEN 
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4.3. Tweedejaars student 

 

 T.o.v. de patiënten : 

- Idem, 1
ste

 jaars 

- Aanpassingsvermogen bezitten, noden aanvoelen 

- Interpretatie van de juiste gegevens 

- Juiste rapportage 

- Begrijpend en bezorgd optreden 

- Efficiënte werkorganisatie 

- Nauwkeurig blijven uitvoeren van uw verworvenheden 

- Vlot tempo (nieuwigheden in trager tempo) 

- Vlot initiatief nemen 

- Het eigen werk goed kunnen organiseren 

- Verantwoordelijk werken en betrouwbaar 

 

 T.o.v. het personeel en stagebegeleiding : 

- Goede mede- en samenwerking 

- Vlotte initiatiefname 

- Ondersteunen van de eerstejaars studenten 

- Fouten kunnen erkennen en rustig bespreken van opmerkingen 

 

 T.o.v. zichzelf : 

- Zelfkritiek ontwikkelen 

- Ondersteunen en begeleiden van eerstejaarsstudenten 

- Verzorgd uiterlijk 

 

4.4. Derdejaars studenten 

 

 T.o.v. de patiënten : 

- Idem 1
ste

 en 2
de

 jaars 

- Onderhandelingsbekwaam 

- Pedagogische en psychologische benadering 

- Zelfstandige werkorganisatie 

- Nauwkeurig blijven werken 

- Vlot tempo 

- Besluitvaardigheid en oordeelsvermogen bezitten 

- Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bezitten 

- De taak van teamverantwoordelijke aankunnen 

- Het werk in een breed kader kunnen organiseren 

- Zich betrokken voelen bij de noden van de patiënt en zich 

verantwoordelijk voelen voor het beantwoorden van die noden 

 

 T.o.v. personeel en stagebegeleiding : 

- Goede samenwerking 

- Betrouwbaar als lid van het team 

- Juiste correcte gedragsvorm, contact met meerderen en medestudenten 

 

 T.o.v. zichzelf : 

- Zelfkritiek 

- Ondersteunen en begeleiden van 1
ste

 en 2
de

 jaars studenten 

- Verzorgd uiterlijk 
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Jullie kunnen ten alle tijden feedback vragen en ontvangen. Tijd om de verworven feedback te noteren        

wordt vrijgemaakt na de middagbriefing.  

Wij vinden het tevens zeer belangrijk dat jullie een fijne en leerrijke stage hebben. Jullie feedback is dan 

ook voor ons van belang om ons te kunnen verbeteren. 

Vergeet daarom niet om jullie stagebeleving in te vullen aan het einde van jullie stage. 
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Interne MUG en brandalarm 

 

 

OPROEPEN INTERNE M.U.G. : 

BEL 5555 

Vermeld uw afdeling en specialiteit 

Geef een korte omschrijving 

Keer terug naar de patiënt 

Werp een kussen op de gang 

 

 

 

BRANDALARM 

  

Bij brand : 

- bel nr 2222 

- blussen 

- evacueren 

 

 

 

 


