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INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN 

 
GASTRO - ENTEROLOGIE M1.5  

 

Z.O.L. 

 

CAMPUS SINT - JAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 
 
 
 
Welkom op de afdeling (M1.5) Inwendige geneeskunde, gastro-enterologie. Ons 
team staat klaar om jullie op te nemen in onze groep, je te begeleiden in een 
aangename, leerrijke stageperiode. 
Deze brochure wil je helpen wegwijs te maken op onze eenheid, dit heeft niet de 
bedoeling compleet te zijn, voor al jullie vragen kunnen jullie bij ons terecht. 
En ieder van ons is student geweest. Moge deze gedachte U helpen eventuele 
drempelvrees te overwinnen. Wij zijn er voor jullie. 
 
Wij wensen je een leerrijke, toffe stage. 
 
 
 
 
 
 

Namens het ganse team. 
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1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 

 
 

1.1 Architectuur 
 

De eenheid M1.5 hoort thuis onder de groep geneeskunde, voorlopig gelegen in M blok op 
de eerste verdieping.  
De eenheid telt 22 bedden waaronder 

 
 

Verder bevinden er zich een aantal dienstlokalen: 
 

 Berging met (steriele en niet-steriele) materialen, papieren, incontinentiemateriaal 
 Eén douche 
 Eén WC’s voor de bezoekers, één WC voor het personeel (ook 

mindervalidentoilet) 
 een berging voor WC-stoelen, matrassen, infuuspompen, linnenkamer, 

lijktooibox, fixatie- en isolatieboxen, rolstoelen 
 Keuken 
 Vuile utility 
 Dokterslokaal 
 Briefingslokaal 
 Balie + werkruimte 
 Bureau hoofdverpleegkundige 
 Apotheekruimte 

  
Probeer je de eenheid - aan de hand van deze beschrijving en het bijgevoegd plan - 
ruimtelijk voor te stellen. Dit zal je helpen oriënteren. 
 
 

1.2 Multidisciplinair team 
 
Het medisch beleid is in handen van het specialisme gastro-enterologie.  

 

Medisch team   

  Geneesheer diensthoofd Prof. dr. Caenepeel 
   
 Afdelingsgeneesheren Prof. dr. Robaeys 

Prof. Dr. Caenepeel 
Prof. Dr. Gevers 
Dr. Neuville 
Dr. Humblet 
Dr. Vannooten 

   

 

Verpleegkundig team 

  

 
 

 Verpleegkundig directeur  Kurt Surmont 

 
 

 Divisiemanager Theo Thomassen 

  Zorgcoördinator Karla Briers 
 

 
 

 Hoofdverpleegkundige Hans Plusquin 
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  Stagementoren May Sylvia 
Bogaerts Lins 
Piechocki Veronique 
Brepoels Anja 
Beutels Sarah 
Marcisz Kristy 
 

 
 
Op het patiëntenkader worden de naametiketten op een kleurenkaart gekleefd, 
overeenstemmend met de behandelde geneesheer. Zo zie je snel wie de behandelde 
geneesheer is. 
 
 

1.3 Patiëntenpopulatie 
 

Gastro-enterololgie omvat patiënten in observatie, diagnosestelling en behandeling van 
abdominale pathologie. 
Elk abdominaal segment kent zijn eigen pathologie. 

 
-  Rechterhypochonder: hier denkt men aan galblaas, lever en  colon, (o.a. 

cholelithiasis, cholecystitis ). 
 

-  Linkerhypochonder: hier denkt men aan maag, pancreas, colon en thoracale organen 
( o.a. maagulcera, bloeding en perforatie, pancreatitis en miltinfarct ). 

 
- Rechterfossa-iliaca: hier denkt men aan ileum, caecum, ureter en appendix ( o.a. 

appendicitis, ziekte van Crohn ). 
 

- Linkerfossa-iliaca: hier denkt men aan blaas, colon, vrouwelijke organen (o.a 
obstructieve ileus, divertikels, colitis, carcinoma). 

 
Wij wensen jullie een boeiende, gedifferentieerde, leerrijke stage. Voorwaarde is jullie 
interesse. 
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2. Taakinhoud en verdeling 

 
 
 

2.1. Organisatie van de verpleegkundige zorgen 
 

 De verpleegkundigen werken als volgt : 
 Morgendienst : 06u45 - 15u15: 3 verpleekgundige 

Middagdienst : 13u30 - 22u00: 3 verpleegkundige 
Nachtdienst :  21u45 - 07u00: 1 verpleegkundige 
Dagdienst :  08u00 - 16u30  

 
 Verantwoordelijke van patiëntenzorg. 

Men werkt op onze afdeling volgens het model integrerende verpleging,  met 
patiëntentoewijzing. Dagelijks wordt iedere verpleegkundige een groep patiënten 
toegewezen waarvoor men verantwoordelijk is :  

- groep I: K 141-142-143-144-145-146-147  
- groep II: K –148-149-152-153-154-155-156 
- groep III: K 157-158-159-160-161-162-163-164 

Als student word je gekoppeld aan één verpleegkundige 
 
 Verantwoordelijk voor taken: 

  
In relatie met de patiënt : 

 
o medicatie: PO, IV, IM, S.C. voorbereiding, klaarzetten en toediening; 
o maaltijden:  
o ingevuld door de logistieke dienst in een softwarepakket voor 

maaltijdregistratie;  
o apotheek: bestelling van medicatie afhankelijk van het voorschrift van de arts; 

 opname patiënt: verwelkoming en begeleiding naar de kamer door de 
verantwoordelijke verpleegkundige; 

 anamneseblad en verdere organisatie door de   verantwoordelijke 
verplegende; 

o ontslag patiënt: 
 organisatie door de verantwoordelijke verpleegkundige alsook 

specifieke regelingen naar thuis zorg toe; 
 

De afdelingsgebonden taken zijn  
 

o dagelijks: 
 spoelruimte: materiaal ontsmetten, reiningen en opruimen + aanvullen 
 grondig opruimen bij ontslag van patiënt; 
 keuken: orde en aanvullen materiaal; 
 verpleegpost: orde en aanvullen materiaal 
 uittasten apotheek 

o periodisch: 
 Onderhoud koffiezet, frigo; 
 Opruimen kasten; 
 Poetsen linnenkarren, verpleegkarren 

 
Verantwoordelijke voor deze taken zijn de logistiek assistenten, hulp van 
verpleegkundigen en studenten is welkom. Het is ieders verantwoordelijkheid om al 
het materiaal juist te gebruiken en bij defect dit te melden.  
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2.2. Dagindeling 
 
 

06u45  dienstoverdracht en briefing van nachtdienst naar 
morgendienst 

07u00  start werkzaamheden, patiëntentoewijzing. 
 temperatuur 
 bloedafname 
 controle medicatie per os en bedeling 
 voorbereiding medicatie IV en bedeling 
 controle perfusie 
 symptoomcontrole 
 opstarten dagelijks toilet: prioriteit geven aan  

patiënten nuchter voor onderzoek of operatie 
 diabetes patiënten glucotest 30' voor ontbijt 
 insuline inspuitingen, rekening houden met nuchtere 

patiënten 

08u00  ontbijt bedelen, logistieke ondersteuning met hulp van 
de verantwoordelijke verpleegkundige. 

 opruimen keuken 

08u30  werkoverdracht verantwoordelijke verplegende met 
dagpost en hoofdverpleegkundige groep per groep. 

 afdekken ontbijt 

09u00  verder afwerken zorgenpakket/verzorgingskar aanvullen 

10u00  groep 1 = koffiepauze  
 Delegeer specifieke zorgen of opdrachten door naar je 

collega's 

10u30  koffiepauze groep 2  

11u15  medicatie per os klaarzetten voor de volgende 24 uur  

 glucotesten + insuline-injecties 

12u00  medicatie IV bedelen en medicatie per os bedelen 

 koffie zetten 

 opruimen spoelruimte 

12u15  opdekken middagmaal door logistiek assistent (met 
hulp) 

 afdekken 
 koffieronde voor de patiënten 

12u30  middagmaal groep 1: 30’ 

13u15  middagmaal groep 2: 30’ 

14u00  morgenpost vult verpleegplannen in en deelt de IV-
medicatie van 14u uit. 

 symptoomopvolging, medicatie IV voor middagdienst 
klaarzetten 

 briefing  

14u30  namiddagverzorging van de patiënt 
 medicatie per os, IV uitdelen + toedienen 

15u00  koffiepauze 15’ groep 1 en 2 

16u00  koffiepauze middagdienst 
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16u30  koffie zetten 
 glucotesten voor avondmaal + insuline-inspuitingen 
 avondmaal opdekken, afdekken + opruimen keuken 
 opruimen spoelruimte 
 geven medicatie 
 administratie van geplande onderzoeken 
 apotheek levering opruimen 
 uitschrijven IV medicatie nachtpost + voorbereiding 

19u00  avondmaal middagdienst 

19u30  avondverzorging van patiënten. Hierbij hoort o.a. 
controle parameters indien nodig, tussenmaaltijden, 
medicatiebedeling, water geven, melden van geplande 
onderzoeken aan de patiënt 

 glucotesten doen 

21u45  briefing middagdienst aan nachtdienst 

22u00  insuline injecties, zo nodig  
 om de 2 uur naar iedere patiënt gaan kijken en 

observeren 
 parameter- en symptoomcontrole volgens afspraak 
 medicatiebedeling 
 glucosetesten doen, registratieformulieren medicatie 

vervangen en rangschikken volgens pat., etiketten 
bijbestellen 

 Medicatie voor 8h klaarzetten 

 
 
Deze dagindeling is een richtlijn. 
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2.3. Specifieke verpleegkundige interventies  
 
 

2.3.1. Ademhalingsstelsel : 
 

 O2 therapie met neusbril en masker 
 aërosol via perslucht 
 aspiratie hogere luchtwegen 
 

2.3.2. Bloedsomloopstelsel 
 

 bloeddruk meting 
 bloednamen: perifeer, via PAC en/of DVC. 
 verzorging DVC  
 intraveneuze perfusies en transfusies (voorbereiding, toediening + 

toezicht) 
 gebruik glucometer 
 aanprikken + verwijderen van (perifere) intraveneuze en centrale catheters 

en PAC. 
 

2.3.3. Spijsverteringsstelsel 
 

 afname faecesstaal 
 toedienen van sondevoeding 
 maagdrainage : - met heveldrainage; 
    - met suctiepomp. 
 stomaverzorging : niet steriel 
 darmlavage 
 maagsonde plaatsen 
 lavement 
 onderzoeken : RX / endoscopie / echo / leverbiopsie / nucl. onderzoek / 

E.R.C.P. / NMR / CT / SIRT 
 

2.3.4. Urogenitaal stelsel 
 

 blaascatheterisatie  
 urinestaal afname 
 blaastraining 
 urostomieverzorging 
 urinedebiet : + opvolging 
    + onderzoek 
 blaasspoeling intermitterend en continu filteren van urine 

 

2.3.5. Huid en zintuigen 
 

 preventie en behandeling decubitus 
 verwijdering hechtingen 
 droog aseptisch verband 
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2.3.6. Medicamenteuze toedieningen 
 

 voorbereiden en toedienen van medicatie via volgende toegangswegen : 
- PO / S.C. / IM / insulinetherapie 
- IV : PAC/perifeer/centrale catheters 
- PEG-sonde 

 

2.3.7. Voedsel en vochttoediening 
 

 hulp bij vocht- en voedseltoediening 
 parenterale voeding 
   opvolgen vocht- en voedingsbalans 
 

2.3.8. Mobiliteit 
 

 wisselligging 
 opzetten van patiënt 
 

2.3.9. Hygiëne 
 

 totaalverzorging  
 materiaal 
 mondhygiëne 
 isolatie besmette pat. of omgekeerde isolatie 
 bedtechnieken 
 

2.3.10. Fysische beveiliging 
 

 beschikbaarheid van oproepsysteem 
 preventie van decubitus 
 aanwending van bedbaren 
    aanwending van onrustriemen 
 

2.3.11. Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het  stellen van 

de diagnose 
 

 bloedstalen afnemen 
 urinestalen / faeces 
 intensieve observaties 
 wissers 
 

2.3.12. Assistentie bij medische handelingen 
 
 lumbaal punctie 
 ascitespunctie 
 

2.3.13. Pré- en postoperatieve observaties en zorgen  

 

 aanmeten antithrombosekousen 

 operatiegebied scheren 

 darmvoorbereiding 

 enz… 
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2.3.14. Omgaan met cytostatica 
Gezien de risico’s verbonden aan het werken met cytostatica geven we hieronder 

enkele richtlijnen over hoe veilig om te gaan met cytostatica: 

 

Wat zijn cytostatica? 

Chemische middelen tegen kankerbestrijding (= chemotherapie). Het zijn biologisch 

zeer actieve stoffen met  celgroeiremmende en celdodende eigenschappen 

Vaak wordt het in combinatie toegediend ifv meer effect thv de tumor en minder  

nevenwerkingen thv de gezonde weefsels. Het resultaat van de behandeling is 

afhankelijk van de gevoeligheid van de tumorcellen, de wijze en dosis van toediening 

en de mate waarin de cytostatica de tumorcellen kunnen bereiken 

 

Risico’s verbonden aan de toediening van cytostatica?  

- Aantasting van gezonde cellen, voornamelijk sneldelende cellen (symptomen 

kunnen zijn: diarree, haaruitval, misselijkheid, verminderde weerstand …) 

- Irriterende eigenschappen (vb. ontstaan van flebitis) 

- Sommige cytostatica zijn kankerverwekkend voor mensen (vb. cyclophosphamide), 

andere zijn waarschijnlijk kankerverwekkend (vb. cisplatin), nog andere zijn mogelijk 

kankerverwekkend (vb. bleomycine) en andere worden niet geclassificeerd als 

kankerverwekkend voor mensen (vb. 5-Fluorouracil) 

 →  Risico’s zijn afhankelijk van de mate van blootstelling, de aard van het 
cytostaticum, onbedoelde opname in het lichaam en ongecontroleerde verspreiding 
in de omgeving 
 → Mogelijke bronnen van blootstelling zijn: bereiding, toediening, behandeling en 
verzorging van patiënten en tot slot schoonmaak en afvalverwerking 
 → Het is van groot belang om correct om te gaan met cytostatica dmv 
beschermende maatregelen! 

 
Bereiding van cytostatica 

- Enkel in de apotheek 

- Steeds luerlock-koppelingen om aërosolvorming te voorkomen bij plotse 

ontkoppeling 

- Phaseal-techniek om verneveling/aërosolvorming te voorkomen 

- Aanzetstuk voor het aansluiten op het infuus van de patiënt is altijd gepurgeerd met 

fysiologische oplossing 

- Verpakking van cytostatica wordt altijd aanzien als potentieel gecontamineerd 

- Gele etikettering als identificatie van risicohoudende producten zoals cytostatica en 

monoclonale antilichamen 

 

Transport en bewaring 

- Altijd met behulp van een transportcontainer of via de aparte buizenpost (GDK1) 

- Bewaring in een gesealde verpakking; deze blijft gesloten tot op het moment van 

toediening bij de patiënt 
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Toediening 

- Cytostatica wordt altijd gewogen voor een correcte toediening  (juiste instelling van 

de inloopsnelheid). Het wegen gebeurt in de gesealde verpakking 

- Controleer altijd de patiëntengegevens, product, dosis, toedieningsweg, -snelheid 

voor toediening. Bevraag de patiënt actief, bijvoorbeeld dmv de geboortedatum 

- In het medicatieschema van de patiënt wordt cytostatica (zowel IV als PO) met gele 

fluorstift gemarkeerd 

- Per orale medicatie wordt steeds per toediening klaargezet in een apart 

medicatiepotje met deksel en een geel etiketje (om aan te duiden dat dit 

risicohoudend is). In de mate van het mogelijke dient de patiënt deze medicatie zelf 

in te nemen onder toezicht van de verpleegkundige. Indien de patiënt dit zelf niet kan 

geeft de verpleegkundige deze medicatie, met handschoenen. Deze medicatie mag 

nooit geplet of gesplit worden 

- Cytostatica worden steeds met handschoenen gemanipuleerd 

- Handhygiëne: wassen (mechanische reiniging) heeft de voorkeur op alcogel 

- Voor de toediening van cytostatica wordt een specifieke toedieningset gebruikt, 

deze sets worden nooit ontkoppeld 

- Na elke toediening van  cytostatica dient de infuusleiding te worden gespoeld met 

minimaal 100cc fysiologisch oplossing opdat de restende cytostatica voldoende 

worden verdund 

 

Verzorging van de patiënt 

- Excreta zijn gedurende 7 dagen besmet (= algemene regel) 

- Belang van een goede handhygiëne en het dragen van handschoenen 

- Veilige manipulaties van excreta, incontinentiemateriaal, bedlinnen ed. (vb. in het 

slob) 

 

Afvalverwijdering 

- Alle materialen die in contact geweest zijn met cytostatica worden als risicohoudend 

afval behandeld. Draag daarom steeds handschoenen bij het manipuleren ervan 

- Maak gebruik van de pactosafe, sharpcontainer en/of box voor risicohoudend afval  

 

Calamiteiten 

- Igv intraveneuze toediening: 

o Bij twijfel mbt de juiste plaatsing van de katheter dient altijd te 

worden herprikt 

o Raadpleeg altijd de crashkaart igv een extravasatie, contacteer de 

geneesheer en vul het registratieformulier in (zie intranet) 

- Op intranet zijn crashkaarten terug te vinden met de te nemen maatregelen 

- Op elke campus is een extravasatiekit en een spilkit aanwezig (zie intranet) 

 

Indien je vragen zou hebben na het lezen van deze richtlijnen, bespreek deze dan met een 
van de verpleegkundigen.  
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2.4. Taken van Orde en netheid  
 

2.4.1    Orde van kamers 

 De waskommen worden ’s morgens na het toilet buiten aan de deur gezet. 
Tijdens de bedopschik worden ze verzameld en naar de vuile utility gebracht. 
Na afloop van de ochtendzorgen mogen geen waskommen meer 
achterblijven op de badkamer. 

 Bij de ochtendzorgen de nachtkastjes en serumstaanders afvegen met een 
vochtige doek. 

 Bij ontslag: alles wegnemen (waskommen, urinaals, maatbekers, 
zuurstofleidingen en aerosolmaskers) en een afdelingsbrochure op het 
nachtkastje leggen. 

 Tijdig linnen-en afvalzakken en dozen dichtknopen en vervangen. 

 Plateau’s van maaltijden in eigen shift opruimen; het niet laten staan voor de 
volgende post. 

 Aan het einde van iedere post de verzorgingskar bijvullen, ordenen 
(bloeddrukmeter in hoesje…) 

 Na gebruik van pompen deze insprayen met umonium medical spray, 
voorzien van bijhorende stekker en, op de voorziene plaats, terugzetten en 
opladen. 

 
2.4.2    Verpleegplan 

 verpleegplannen tijdig (2 dagen gebruiksklaar hebben) en compleet (alle data 
invullen en patiëntenidentificatie) overschrijven 

 volledig invullen van medicatieluik (TM of startdatum, dosis medicatie en 
oplosmiddel, en dosering) 

 De orders van de artsen steeds onderstrepen en paraferen na uitvoering van 
orders 

 Medicatie (zowel PO, SC, IH) voor de hele week opschrijven in de 
morgenpost. 

 Bij chemoschema’s de etiketten op de infuuszakken kleven zodat men weet 
over welke tijd een infuus loopt. 

 Bij geven van packed Cells de juiste klever, juiste formulier toevoegen onder 
tabblad 6 

 Registratie van medicatie: 

 IV en SC gebeuren door de nachtpost 

 Alle andere medicatie (PO, telebrix, ontsmettingsstoffen, moviprep, 
zalven, lavementen) gebeurt door verpleegkundige die het uit de kast 
neemt, onmiddellijk voor gebruik. 
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3. Specifieke aandachtspunten op deze verpleegeenheid 

 

3.1. Patiëntenpopulatie  
 
 Diabetespatiënt : 

 - glucotest 4 x 1 dag, insulinetoediening op voorgeschreven uren, teaching : 
onder begeleiding  van gediplomeerde omwille van éénlijnsbenadering 

 - vergeet de tussenmaaltijden niet ('s namiddags en 's avonds) 
 

 Patiënten met gastro-intestinale stoornissen. 
Bij patiënten met gastro-intestinale stoornissen is de voedselinname en uitscheiding 
van groot belang. Goede opvolging en observatie van de voedselinname is dan ook 
een noodzaak! 
 
Observaties in verband met voeding 
- misselijkheid onmiddellijk, een halfuur of later na de maaltijd; 
- oprispingen; 
- braken: 

 karakter: explosief, atoon, 
 hoeveelheid  
 samenstelling: 

verteerd voedsel, 
galbraken, 
bloed: donker of vers bloed, 
koffiedik braken  slijmerig. 

 tijdstip: 
bij de maaltijd, 
vlak na, 
later. 

- eetpatroon : criteria voor een gezond eetpatroon: 
 eet met smaak, 
 eet alles op, 
 komt bij in gewicht, 
 maakt regelmatig stoelgang 

- toestand van de mond 
 aangeslagen tong of niet 

 
Observaties in verband met stoelgang 

 frequentie, 
 consistentie: waterig, 

  plat, 
  vast, 
  slijm 

 kleur: stopverfkleur, 
 zwart, 
 vers bloed, 

 geur: rottingsgeur 
 hoeveelheid 

 
 

Observaties in verband met pijn (slokdarm, maag) 
 plaats: linker of rechterhypochonder, 

 linker of rechterfossa-iliaca etc. 
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 aard:intermittende pijn, voortdurende pijn. 
 karakter: zeurderige pijn – branderige difusie, stekende pijn, 

krampachtige, kloppende pijn. 
 gedrag:pijnlijke gelaatsuitdrukking, krampachtige houding of gestrekte 

benen, angstig: typisch teken of bloedingen, benauwd zweet. 
 tijdstip bij de maaltijd, ½ laten weghalen 

 
 

Observaties in verband met sondevoeding 
 vóór de sondevoeding controles van: juiste positie van de sonde, met 

stethoscoop, zit de sonde nog diep genoeg ? 
 retentie bepalen 
 controle hoogstand diafragma 
 ademhaling 
 mobiliteit van de darm 
 stoelgang 

Ledigen recipiënten:, urinezak, maagvocht -> duidelijke omschrijving van uitzicht en 
kleur van het vocht + hoeveelheid. 

 
 

Specifieke behandelingen: 
 

 Leeghevelen van de maag 
  - zak tijdig wisselen, 

- wanneer de zak met lucht gevuld is  deze ledigen anders is 
de heveling geblokkeerd.  Na de lediging de hevel terug op 
gang brengen door aanzuiging met een spuit. 

 Actieve aspiratie 
Op de afdeling wordt regelmatig een Gomco-apparaat gebruikt. 
Instructies zijn te vinden in de informatiemap op de afdeling. 

 Dieet 
In relatie met het ziekteproces is er meestal een vlugge 
omschakeling van de dieetvoorschriften. Het gaat meestal om 
frequente maaltijden per dag : gelieve hier alert voor te zijn  

 Vochtballans 
Bij acute situaties moet de hoeveelheid vocht in en uit 
nauwkeurig geregistreerd worden. Deze patiënten hebben op 
hun kamer een formulier waarop de drankinname en 
urinesecreties nauwkeurig moeten geregistreerd worden. 

 Gastro-intestinale bloedingen 
Bij deze patiënten worden de parameters frequent genomen, 
meestal via monitoring. 
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3.2. Rapportering 
 

 Meld altijd: 
 - afwijkende waarden : T°, BD, pols. 
 - tekens van bloeding 
 - alle hogervermelde observaties. 
 

 Denk aan het belang van correcte en duidelijke registratie van observaties, 
aandachtspunten en interventies in het verpleegplan en briefing hiervan aan 
de verantwoordelijke verpleegkundige. 

 

 Bij interventies op de kamer steeds het aanwezigheidslichtje aandoen.  
 

3.3. Administratief 
 

 anders georganiseerd als de meeste afdelingen : 
 - uitgebreide stockkast met  medicatie, deze medicatie moet aangerekend 
   worden 
 - de medicatie die in de genummerde bakjes ligt is persoonlijke medicatie, het 

overige is stockmedicatie 
 - de persoonlijke medicatie bestellen de verpleegkundigen op de gebruikelijke 

apotheekbonnen 
 
 verdoving:  wees AANDACHTIG (altijd onder begeleiding van een 

verpleegkundige!) 
 - verdoving uit stock: deze moet per eenheid geregistreerd worden in de 
   verdovingsboek 
 - verdoving op naam: deze moet per dosis geregistreerd worden in het boek 
   van persoonlijke verdoving 
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4. Verwachtingen 

 

4.1. Algemene verwachtingen ongeacht het opleidingsniveau 
 
 Eigen leerproces in handen nemen : 
 stagecontract aanbieden, feedback vragen, vraag naar verpleegkundige  
 interventies. 
 
 Betrouwbaarheid : 
 zelfstandigheid is prima maar overschat jezelf niet, vraag als je iets  
 niet weet. 
 
 Verwachtingen : 

alle studenten werken onder verantwoordelijkheid van verpleegkundigen. 
 

 Bij problemen van allerhande bespreek je dit best met 
stagementoren/hoofdverpleegkundige 

 

 Er is veel informatie terug te vinden op het intranet. Maak hier gebruik van. 
Wend je tot een verpleegkundige die je hiermee wegwijs maakt. 

 
 
 

Wij wensen jullie een aangename stage! 
 

Het M1.5 – Gastro-enterologie team 


