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INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN 

 

GENEESKUNDE  

K45   

 

Z.O.L. 

 

CAMPUS SINT JAN 
 

 
 
 
 
 
 

Voorwoord 

 

 

 

Welkom op de eenheid K45, geneeskunde. Wij willen je graag als student opnemen op onze 

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

 

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

begeleiding die je steeds kan raadplegen. Een brochure kan niet allesomvattend zijn., daarom 

staan zowel artsen, hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen 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 stageperiode. 

 

 

 

 

 

 

Namens de ganse equipe. 
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1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID. 

 

 
 

1.1 Architectuur 
 
De K45-afdeling valt onder de bevoegdheid van de dienst oncologie, 
endocrinologie  en algemeen inwendige. Zij ligt in de de K-blok, op niveau 4. 
 
De eenheid telt 28 bedden en is in U-vorm opgezet. 
Binnen de afdeling zijn de patiëntenkamers als volgt verdeeld : 
 

 18 bedden op tweepersoonskamers 
 10 bedden op eenpersoonskamers 
 

Centraal in de afdeling bevindt zich de apotheekruimte. Balie van de afdeling 
en de briefingsruimte 
 
Het middengedeelte omvat : 

 Bureau hoofdverpleegkundige 

 vuile utility 

 keuken 

 berging 

 toiletten  

 steriele berging 

 linnenkamer  
Om de goede orde en netheid te bewaren zijn er afspraken gemaakt zodat 
alles netjes blijft.  Laat dus geen urinaals, bedpannen staan, maar plaats ze in 
de bedpanspoeler.  Vuilzakken onmiddellijk deponeren in de juist 
afvalcontainer. 
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1.2. Multidisciplinair team 

 
 

Medisch team   

  Oncologie  Dr. Janssens M. 
Dr. Debrock 
Dr.  Deroock 
Dr. Put 
 
Dr. Staelens 
Dr. Alen 
Dr. Vandewerf 
Prof. Dr. Janssen. J 
 

  Alg inwendige  Dr. Kockaerts 
Dr. Lowyck 
Dr. Tits 
Dr. Wintjens 
 
 

Verpleegkundig team Divisie 3  

  Medisch coördinator Dr. Verhelst 
  Programmamanager  Theo Thomassen 
  Hoofdverpleegkundige Tilly Cortens 
  Zorgcoördinator Ongenae Kim 
 
 

 Stagementoren Vanspauwen Yonina 
Bijnens Femke 
Creemers Lotte 
Thaens Kim 
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1.3. Patiëntenpopulatie 
 

 Oncologie omvat de patiënten die opgenomen worden omwille van 
toediening van chemotherapie, palliatieve geneeskunde, ... . 

 
  Endocrinologie omvat de patënten waarvan hun diabetes op punt dient 

gesteld te worden, opname omwille van keto acidose, pas ontdekte 
diabetespatiënten die geëduceerd dienen te worden, algemene infecties, 
… 

 
CHEMOTHERAPIEPATIËNT 
 
 Opletten met medicatie: steeds een verpleegkundige raadplegen ! 
 Porth-a-cath-systeem: steeds eindigen met een Heparineslot. 
 Opletten met het geven van informatie over de ziekte van de patiënt! 
 Patiënt en familie vragen extra emotionele hulp en ondersteuning. 
 
ENDOCRINOPATIENTEN 
 Deze patiënten hebben veelvuldige glycemiecontroles. 

 Actrapiddrip: om de 2h glycemiecontrole 
 GDP: om 8-12-17-20h glycemiecontrole 
 7-puntenprofiel: 8-10-12-14-17-20-22h 
 9-puntenprofiel: 8-10-12-14-17-20-22-2-5h. 
 Hypo’s en hyperglycemie dient steeds gemeld te worden aan de 

verantwoordelijke verpleegkundige 
    Insulinetoediening gebeurt steeds onder toezicht.  
 Deze patiënten hebben een diabetesdieet. 
 Verschillende onderzoeken 
 
PIJNTHERAPIEPATIËNT 
 
 Dit zijn meestal oncologische patiënten. 
 Erken de de pijnklachten van een patiënt en geef ze door aan een 

verpleegkundige. 
 Opgelet met pijnmedicatie : specifieke registratie. 
 Dagelijkse stoelgang controle +notatie hiervan. 
 
 
 
Wij durven stellen dat wij u een boeiende gedifferentieerde, leerrijke stage kunnen 
aanbieden. Voorwaarde is jullie interesse. 
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2. TAAKINHOUD EN VERDELING 

 
 

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 
 4 middagdiensten  13u30 - 22u00 
 1 nachtdienst  21u45 - 07u00 
 1 dagdienst   08u00 - 16u30 (hoofdverpleegkundige) 

  
 
De dienstregeling van de studenten ligtter inzage aan de balie. Hierop kan je 
ook zien wanneer er mentoren en stagebegeleidsters op de afdeling zijn. 
 
Men werkt op deze dienst volgens het model integrerende verpleging : dus 
met patiëntentoewijzing. 
De studenten worden op hun beurt toegewezen aan een verpleegkundige. 
 

 kant 1 : kamers 460 tem 466 
 kant 2 : kamers 468 tem 478 
 kant 3 : kamers 482 tem 488 
 kant 4  : kamers 490 tem 498 

 
Ook jouw naam zal in het dagboek vermeld worden, achter de naam van de 
verpleegkundige 
 
Buiten de totaalzorg van de patiënten, is de verpleegkundige ook 
verantwoordelijk voor andere taken. Dit is voor jou, als student, ook een 
leerervaring. Deze taken zijn : 
 

 Aanvullen van de verzorgingswagens 
 Opruim spoelruimten 
 Werkgroep  apotheek 
    magazijn 
    materiaalcommissie 
 Nemen van glycemies 
 Koffie zetten indien log. assistente niet aanwezig is 
 In geval van meerdere studenten hulp bieden bij het uitdelen van 

eten. 
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2.2. Dagindeling 
 
 

06u45 - 07u15  Briefing door de nachtverpleegkundige 

07u15 - 07u30  Medicatie van 08u00 nazien 
 Infusen en inspuitingen klaarmaken, paraferen 

07u30  Controle glycemie - dagcurve 
 Bloednamen 

08u00  Verdeling ontbijt  
 Toedienen medicatie 
 Vervangen en aanpassen van het infuus 
 Totaalzorg van de toegewezen patiënten 
 Bedbad, mondtoilet, oogverzorging 
 Wond-, antidecubitus maatregelen 
 Parametercontrole/EWS 
 Orde van de kamer 
 Invullen van patiëntendossiers 

10u00 – 10u45  Koffiepauze, afwisselend in 2 groepen (15min ) 
 Opruimen van spoelruimten 

11u30 - 12u15  Medicatie van 12u nakijken. 
 Verdeling van het middagmaal 
 Helpen bij de voeding  Ook dit is belangrijk ! 
 Eetgerief afdekken 

12u15  Pat. installeren voormiddagrust en nodige zorgen 
toedienen 

13u00  Middagpauze  

  

14u00   Verdeling medicatie + nodige zorgen door A-post 
 Aanvullen patiënten verslagen 
 

14u30  Algemene briefing van A-,B-posten 
 

17u00  Glycemie-controle + uitdelen medicatie, EWS 
 Avondmaal uitdelen 
 Hulp bieden 

18u00  Nodige zorgen toedienen 

19u00 - 19u30  Avondpauze 

20u00  Avondronde 
 Medicatie geven - vers water 
 Patiënten installeren voor nacht 

21u00  Dienst opruimen 
 Bloedbuisjes tekenen 
 Patiëntendossiers invullen 
 Onderzoeken in de patiëntendossiers invullen 

21u30  Briefing aan nachtpost 

22u00 - 07u00  Controle patiënten 
 Medicatie controleren 
 Volgens afspraak medicatie toedienen 
 Verbandwagens aanvullen 
 Ontslagvoorbereiding volgens procedure 
 Verpleegplannen maken 

07u00  Briefing aan de de morgenpost 
 koffie zetten  



 

Introductiebrochure stagiairs – K45 

Verie oktober 2015 

9 

 
 

2.3. Specifieke verpleegkundige interventies 
 

(s = soms) 
 

2.3.1. Ademhalingsstelsel : 
 

 Aspiratie via tracheotomie -s 
 Aspiratie via mond en bovenste luchtwegen -s 
 O2 therapie met neusbril of masker 
 Aërosol via perslucht (-6l) 
 Thoraxdrainage -s 
 

2.3.2. Bloedsomloopstelsel 

 
 Voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze perfusies en 

transfusies, eventueel met technische hulpmiddelen. 
 Bloednamen + perifeer + PAC + DVC 
 Gebruik van glucometer 
 Plaatsen van intraveneuze katheters in perifere vene 
 Gebruik van obturator en heparineslot 
 Aanbrengen van kousen en verbanden ter preventie / of behandeling van 

veneuze aandoeningen 
 

2.3.3. Spijsverteringsstelsel 
 

 Toedienen van sondevoeding via jejunostomie-sonde of gastrostomie   
 Inbrengen maag- of microsonde - sondevoeding 
 Manuele verwijdering van fecalomen (PPA) 
 Lavement 
 Darmspoeling (per os - maagsonde)  
 Onderzoeken : RX / endoscopie / echo / leverbiopsie / nucl.onderzoek / 

ERCP ... 
 

2.3.4. Urogenitaal stelsel 
 

 Voorbereiding, uitvoering van blaassondage 
 Aseptische vulvazorgen 
 Incontinentietraining 
 Bijhouden urinedebiet 
 Stomaverzorging 
 
 

2.3.5. Huid en zintuigen 
 

 Verzorging van wondes met drains, wieken en stoma 
 Aseptische en antiseptische wondverzorging  

 VAC therapie 
 Voorbereiding, uitvoering en toezicht op verwijderen van : 
  - hechtingen 
  - wieken 
  - drains 
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2.3.6. Metabolisme 
 
 Opvolging van diabetespatiënten 
 Diabetesteaching (GVO). 
 

2.3.7. Medicamenteuze toedieningen 
 

 Voorbereiden en toedienen van medicatie via volgende toeganswegen : 
 oraal (inbegrepen inhalatie) 
 rectaal 
 vaginaal 
 subcutaan, soms permanent vleugelnaaldje in de buik 

(morfinetoediening) 
 I.M. - I.V. 
 via gastro-intestinale katheter 
 oogindruppeling 
 oorindruppeling 

 
 Toedienen van een medicamenteuze onderhoudsdosis via een door de 

arts geplaatste centraal veneuze katheter 
 Chemotrousse steeds in pacto safe. 
 

2.3.8. Voedsel- en vochttoediening 
 

 Parenterale voeding 
 Hulp bij vocht-en voedseltoediening 
 

2.3.9. Mobiliteit 
 

 Wisselligging geven om de 4 u 
 Opzetten met tillift 
 

2.3.10. Hygiëne 
 

 Totaalverzorging van een patiënt met ADL dysfunctie 
 Mondhygiëne  van groot belang bij oncologische patiënten. 
 Isolatie besmette patiënten bv MRSA/ Clostridium 
 Bedtechnieken 
 Materiaal 
 

2.3.11 Fysische beveiliging 
 
 Maatregelen ter voorkoming van lichamelijk letsel 
 

 Fixatiemiddelen Dwangriemen voor bed of zetel : fixatieprotocol! 
 Beveiliging  Bedbaren 
 Preventie decubitus Op-site 
    Comfeel 
    Tempure matras 
     
 

2.3.12. Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het 

 stellen van de diagnose 
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 Bloedafname via veneuze katheter, via diep veneuze katheter, via PAC. 
 Meten van parameters bij totaalzorg 
 Staal nemen van sputum - faeces - urine 
 Culturen van drains, wonden 
 

2.3.13. Assistentie bij medische handelingen 
 
 Voorbereiding, assistentie bij sternum - ascites - pleurapunctie  
 

2.3.14. Algemeen 
 
 Lijktooi 
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3. Specifieke aandachtspunten op deze verpleegeenheid 
 

 

3.1. Algemeen 
 

 Ook als 3de jaarse werk je altijd onder begeleiding van een verpleegkundige 
 Zuiver linnen indien nodig 
 Waskommen : elke dag afwassen 
 Aangepaste netbroek : s-m-l 
 Molton : bij bedlegerigen voor WL 
 Maaltijden : grote bavetten gebruiken 

           Hulp bieden aan patiënten die niet zelfstandig kunnen eten 
 

3.2. Rapportage 
 

 Iedere student rapporteert afwijkende waarden (ook glycemie), bijvoorbeeld 
wat betreft vitale functies, gedrag van de patiënt, ... dadelijk aan de 
verpleegkundige; 

 vult voor het beëindigen van zijn dagtaak het verpleegdossier in. 
 

3.3. Administratief 
 

 Apotheekbestelling wordt dagelijks gedaan. 3de jaarse moet hier kunnen 
assisteren en uitvoeren na enkele weken (Opletten met verdovingskaarten !! ). 

 Medicatie wordt besteld op di –do-zat, alles wordt op naam besteld.  Indien je 
iets neemt uit de dienstvoorraad dient dit altijd aangerekend te woden 

 Administratie van de afdeling : 3de jaarse vraagt welke dag dat ze mag 
helpen 

 2de en 3de jaarsstudenten  kunnen onderzoeken volgen.  Dit wordt 
besproken met de balieverantwoordelijke/hoofdverpleegkundige.  
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4. Verwachtingen 
 
 

 Eigen leerproces in handen nemen : stagecontract aanbieden, feedback 
vragen, begeleidingsformulier elke dag aanbieden, ook tijdens de 
avonddienst! 

 

 3de jaarse 

 
 Na 1 week de toegewezen patiënten volledig kunnen verzorgen : 

totaalzorg en medicatie geven - mag altijd beroep doen op verpl. 
uitzondering chemotherapie. 

 Mag interventies oefenen / afspreken / onderzoeken volgen 
 Inbreng bij briefing 
 

 

 2de jaarse 
 mag interventies oefenen onder toezicht / vragen / opschrijven 
 inbreng bij briefing. 
 

 1e jaarse 
 technieken van bed - toilet - parameters - na enkele dagen vlot kunnen 

uitvoeren, aangepast aan de behoeften van de patiënt. 
 zorgvuldige afwerking van de kamer 
 patiënt scheren 
 wegwijs worden in het ziekenhuis 
 veel vragen stellen 
 eigen inbreng bij de briefing na enkele dagen 
 afspraken maken voor oefenen van aangeleerde interventies. 

 

 


