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Ziekenhuis Oost - Limburg  

Campus Sint Jan  

 

 

 

INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN  

 

Abdominale en algemene heelkunde 
 

 

 

 

Voorwoord 

 

Van harte welkom op de afdeling GA35, Abdominale en algemene heelkunde.  

Als nieuwe student willen wij je graag opnemen in onze groep, waarbij je op onze 

volledige inzet en steun kunt rekenen gedurende je stageperiode.  

 

Met deze introductiebrochure willen we je kennis en wegwijs maken op onze 

afdeling zodat je een aangename stageperiode tegemoet gaat. Je kunt deze 

brochure ten allen tijde raadplegen.  

Indien je hulp, uitleg of informatie nodig hebt, kan je steeds bij dokter assistenten, 

hoofdverpleegkundige, stagebegeleid(st)er, stagementoren en verpleegkundigen 

terecht.  

 

Wij wensen je alvast een leerrijke en aangename stageperiode.  

 

 

Het GA35 team.  
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1. Voorstelling van de verpleegeenheid  

1.1. Architectuur  

 

Onze afdeling bevindt zich in de A-blok op het 3de verdieping. De eenheid 

telt 28 bedden en is als volgt voorzien van:  

 

9 gemeenschappelijke kamers [tweepersoons] 

  

  

  

 

10 privékamers [éénpersoonskamers] 

 

 

 

o Dag – wachtzaal [ruimte waar een anamnese kan afgenomen worden];  

o Verpleegbalie;  

o Bureau hoofdverpleegkundige / briefingsruimte;  

o Apotheekruimte [met 4 verzorgings/medicatiekarren]; 

o Dokterskamer [Medische dossierkast. Toegang enkel met badge];  

o Sanitair voor bezoekers en personeel;  

o Keuken;  

o Spoelruimte;  

o Berging;  

o Douche;  

o Twee linnenkasten op de gang met zuiver linnen.  

 

Het bezoek maakt gebruik van aparte loopwegen en liften. 

 

 

 

A3.79 A3.75 A3.68 A3.58  

A3.64 A3.73 A3.66 A3.56 A3.52 

A3.72 A3.74 A3.76 A3.78 A3.80 A3.82 A3.77 A3.54 A3.60 A3.62 
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1.2. Multidisciplinair team 

1.2.1. Medisch team abdominale en algemene heelkunde bestaat uit: 

  

- Dokter Dams A.  

- Dokter Niville E.  

- Dokter Van Der Speeten K.  

- Dokter Verhelst H.  

- Dokter Bloemendaal 

 

- Dokter Assistenten 

 

1.2.2. Verpleegkundig team 

 

Divisiemanager:   Theo Thomassen 

Hoofdverpleegkundige: Freddy Boonen  

Stagementoren:   Jamina Aarrass 

     Laura Pellegrino  

     Cynthia Staniek  

     Vera Casters  

Gunther Roosen 
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2. Taakinhoud en verdeling 

2.1. Organisatie van de verpleegkundige zorgen 

 

De verpleegkundigen werken volgens een bepaald roulement waarin het de 

bedoeling is steeds te komen tot de volgende bezetting van:  

 

- 1 dagpost [Hoofdverpleegkundige]  08.00 – 16.30 uur of 6.45 – 15.15 uur 

- 5 morgenposten  (4 in het WE)    06.45 – 15.15 uur  

- 4 middagposten  (3 in het WE)    13.30 – 22.00 uur  

- 1 nachtpost      21.45 – 07.00 uur  

 

Als student vind je steeds je dienstregeling terug op het memobord in de 

briefingsruimte.  

 

Op onze afdeling werken wij volgens het model van integrerende verpleging. 

Dit wil zeggen dat iedere verpleegkundige zijn/haar patiënten toegewezen 

krijgt.  

 

De hoofdverpleegkundige stelt dagelijks het werkschema op. Elke 

verpleegkundige is verantwoordelijk voor het totaal zorgpakket van de 

toegewezen patiënten. Jullie als studenten worden toegewezen aan een 

verpleegkundige.  

 

Naast de naam van de verpleegkundige, zal ook jou naam vermeld worden 

op het werkschema. De toewijzing gebeurt als volgt:  

 

Morgenpost 

Kant 4 [Groen] Kamer 3.82 – 3.80 – 3.79 – 3.77 – 3.75 

Kant 3 [Blauw] Kamer 3.72 – 3.73 – 3.78 – 3.76 - 3.74  

Kant 2 [Rood] Kamer 3.60 - 3.62 – 3.64 – 3.66 - 3.68  

Kant 1 [Geel] Kamer 3.52 - 3.54 – 3.56 – 3.58  

 

Middagpost 

Bij de middagpost is er een kleine verandering in de kamerverdeling. Hierbij 

wordt er overgeschakeld van 4 kanten naar 3. Dit wordt verder uitgelegd op 
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de afdeling.  

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:  

 - Patiëntgebonden taken:  

  Medicatiebedeling  

  Bloednames, glycemie dagprofielen  

  Maaltijdbedeling 

 - Afdelingsgebonden taken: 

  Spoelruimte in orde brengen  

  Keuken in orde brengen  

  Berging in orde brengen 

  Medicatie uittasten 

 

De morgen – en middagbriefing gebeurt door elke verantwoordelijke 

verpleegkundige van een kant in het bureau van de hoofdverpleegkundige. 

Je eigen inbreng als student tijdens de briefing is zeer positief.  Dagelijks wordt 

er als student, maar één briefing gevolgd. Morgenpost de ochtendbriefing, 

middagpost de middagbriefing.  

 

 

“Verantwoordelijk zijn voor” 

 

Dit wil zeggen dat men ervoor zorgt dat iets gebeurt en dat taken zijn 

uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat men alle taken zelf moet doen.  

 

Het is de bedoeling dat men elkaar helpt in alle collegialiteit en zo opvolging 

mogelijk maakt. Dit betekent ook dat indien er zich moeilijkheden voordoen 

bij de uitvoering van deze taken, dat je hulp vraagt of dat je taken verdeelt 

zodat collega’s en/of medestudenten die het minder druk hebben een 

aantal taken overnemen, maar echter niet de verantwoordelijkheden.  

 



8 

 

 

Introductiebrochure   Abdominale en algemene heelkunde GA35 

2.2. Dagindeling 

 

De dagindeling heeft als doel een timing te maken die het mogelijk maakt 

om de afdelingsactiviteiten en de patiëntenzorg op elkaar af te stemmen, 

rekening houdend met de externe diensten waar wij mee samenwerken 

bijvoorbeeld: operatiekwartier. 

 

Het is de bedoeling om deze tijdsindeling zoveel mogelijk te respecteren om 

zo te zorgen dat alles tijdig klaar is.  

 

M O R G E N P O S T 

06.45 – 07.00 u 

 

07.00 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.00 u 

08.20 u  

 

08.30 u 

 

 

 

 

 

 

 

- Briefing door de verpleegkundige van de nachtdienst 

 

- Medicatie – verzorgingskarren voorbereiden 

- Het nemen van de parameters bij de toegewezen 

patiënten: BD, T°, pols, ademhaling, bewustzijn, pijnscores, 

debieten en saturatie. Bepaling EWS.  

Afwijkende parameters onmiddellijk melden.  

- Registratie in het verpleegdossier 

- Intraveneuze medicatie aanhangen, bloednamen doen, 

inspuitingen geven 

- Aërosolmaskers uitspoelen en aërosols geven [1A 

duovent + ½ A pulmicort] 

 

- Bedeling van het ontbijt door logistiek assistenten;  

- Briefing geven aan de dagpost en eventueel 

stagebegeleid(st)er 

- Totaalzorg bij de toegewezen patiënten, al dan niet 

onder begeleiding van de verpleegkundige 

- Eventueel problemen en/of aandachtspunten 

onmiddellijk aan de verantwoordelijke verpleegkundige of 

hoofdverpleegkundige melden 

- Patiënten naar het operatiekwartier vervoeren, dit steeds 

in aanwezigheid van een verpleegkundige 
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10.00 – 10.15 u 

 

 

 

 

 

11.30 – 12.00 u 

 

12.00 – 13.00 u 

- Specifieke taken uitvoeren zoals:  

 Opruimen spoelruimte  

 De keuken  

 De berging 

- Assistentie verlenen aan collega’s  

- Verzorgingskarren aanvullen  

- Koffiepauze op de dienst [eerste groep] 

- Afdelingsgebonden taken  

- Medicatie klaarzetten IV en PO over 24 uur [Studenten 5e 

module onder begeleiding van verpleegkundige] 

 

- Middagpauze eerste groep, tweede groep daarna 

 

- Bedeling van het middagmaal door logistiek assistenten, 

afruimen indien nodig door taakverantwoordelijke 

- Na het middagmaal uitdelen van koffie en thee  

 

 

 

M I D D A G P O S T 

13.30 u 

14.00 u 

 

 

 

+/- 14.15u 

 

 

15.15 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Briefing aan de middagpost door de morgenpost 

- Na de briefing IV medicatie klaarzetten voor de 

namiddag en de nacht 

De morgenpost deelt de medicatie van 14.00 u nog uit 

- Feedback studenten 

 

- Middagronde van de middagpost bij de toegewezen 

patiënten 

- Totaalzorg aan de toegewezen patiënten + 

parametercontrole [BD, T°, pols, ademhaling, bewustzijn 

en saturatie] Indien er 3 studenten zijn, ieder aan hun kant 

parametercontrole. 

- Registratie in het verpleegdossier 

- Hulp verlenen aan collega’s 
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17.20 u 

 

 

 

 

 

20.00 u 

- Taken uitvoeren zoals:  

 Opruimen van spoelruimte 

 Bedden opmaken voor nieuwe patiënten  

 Patiënten preoperatief voorbereiden  

 Patiënten halen uit de recovery [dit steeds onder 

 begeleiding van een verpleegkundige] 

 

- Koffie klaarzetten in de keuken 

- Bedelen van het avondmaal  

- Opruimen en orde keuken 

 

- Kantgericht toeren met de dokter/assistent 

- Avondverzorging  

 Indien nodig preoperatief nog voorbereiden  

 Avondmedicatie bedelen IV – SC – IM  

 Debieten ledigen en noteren  

 Eventueel wondverzorging, controle van de 

 parameters, beddenopschik etc.  

- Linnenkarren klaarzetten indien nodig 

-Verzorgingskarren aanvullen 

 

N A C H T P O S T 

21.45 u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Briefing aan de nachtpost door de middagpost  

- Nazicht van alle patiënten op de kamer  

Taken:  

 Infuuscontrole  

 Eventueel nog IV medicatie aanhangen 

 T.V uitschakelen  

- Klaarzetten van IV en PO medicatie van 08.00, 12.00 en 

14.00 uur [Antibiotica en andere geneesmiddelen NIET 

oplossen] 

- Registratieformulieren van de apotheek uit de 

verpleegdossiers halen en opsturen via de buizenpost naar 

de apotheek.  
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06.45 u 

- De dossiers voorzien van nieuwe registratieformulieren 

- Medicatie toedienen en controle van de patiënten op 

de kamer om 24.00u – 02.00u – 04.00 en 06.00u  

- Controle van de parameters indien nodig 

- Glycemie controle indien nodig  

- Zo nodig assistentie verlenen op GA30 

- Orde op de afdeling en keuken  

- Patiënten etiketten afprinten via Wish indien nodig 

- Koffie klaarzetten voor patiënten en collega’s 

- Eerste operatie patiënten voorbereiden  

- Briefing aan de morgenpost 

 

Nota 

De koffiepauze van de studenten gebeurt in overleg met de hoofdverpleegkundige 

en verpleegkundigen naar de geest van de school en de ziekenhuisafspraken.  

De pauze is niet verplicht te nemen op de afdeling. Dit is een persoonlijke en 

vrijblijvende keuze. 

2.3. Aanspreekpersoon 

 

  Bij aanvang van jullie stageperiode op de afdeling zal je steeds een  

  aanspreekpersoon toegewezen krijgen. Deze mentor is het aanspreekpunt 

  waar jullie steeds bij terecht kunnen wanneer er zich vragen en/of  

  problemen voordoen. Verder zal zij/hij steeds betrokken worden bij het  

  geven van evaluaties.  

 

  Bij het opstellen van deze evaluaties zal je stagebegeleid(st)er,   

  hoofdverpleegkundige en je mentor rekening houden met je algemene en 

  specifieke kennis, je omgang met de patiënten en je collega   

  verpleegkundigen,  afdelingsgebonden taken, voorkomen, stiptheid en het 

  nemen van initiatief.  

 

  Je hoeft niet te leren van vallen en opstaan. Spreek tijdig je mentor aan zo 

  kunnen misverstanden en fouten voorkomen worden.  
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3. Specifieke verpleegkundige interventies [meest voorkomende] 

 

Deze lijst werd opgemaakt, uitgaande van de lijst van technische 

verpleegkundige prestaties, zoals vermeld in het K.B. van 18 juni 1990. Praktische 

uitbreidingen werden in het cursief geplaatst.  

 

Handelingen  

3.1. Ademhalingsstelsel  

- Aërosol toediening: Spoelen voor en na elk gebruik!!  

- Zuurstoftoediening  

- Saturatiemeting  

- Sputumcultuur  

- Gebruik van en toezicht op thoraxdrainagesystemen  

 

3.2. Bloedsomloopstelsel  

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

van veneuze aandoeningen  

- Bloednames  

- Plaatsen van I.V. perifere katheters:  

 Voor infuus  

 Voor transfusie  

 Voor parenterale voeding  

- Voorbereiding, toediening en toezicht op intraveneuze perfusies en 

transfusies, eventueel met technische hulpmiddelen: 

 Gebruik van diverse uitvoeringen van infuuspompen  

 Toezicht op/zorg rond centrale veneuze katheter 

 

3.3. Spijsverteringsstelsel  

- Manuele verwijdering van fecalomen  

- Voorbereiding, uitvoering en toezicht op lavement 

- Opnemen van stoelgangsstalen 

- Plaatsen of verwijderen van een maagsonde 

- Stomazorg 
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3.4. Urogenitaalstelsel  

- Voorbereiding, uitvoering en toezicht op blaassondage  

- Opnemen van urinestalen 

 

3.5. Huid en zintuigen  

-  Voorbereiding, uitvoering en toezicht op aseptische en antiseptische 

wondverzorging:  

 Droog aseptisch verband  

 Antiseptisch verband  

 Therapeutische verbanden  

 Wondspoelingen  

-  Wonden met wieken en drains:  

 Redon 

 JP 

 Blake  

 Wiek   

 Thoraxdrain  

- VAC – therapie 

- Voorbereiding, uitvoering en toezicht op verwijderen van cutaan 

hechtingsmateriaal, wieken en drains  

- Preoperatief ontharen  

 

3.6. Metabolisme  

- In evenwicht houden van vochtbalans 

- Opvolgen van glycemie dagprofiel  

 

3.7. Medicamenteuze toedieningen 

- Voorbereiding en toediening van medicatie via volgende toegangswegen 

 Oraal  

 Rectaal [beperkt voorkomen op de afdeling] 

 Subcutaan  

 Intramusculair  

 Intraveneus  
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 Via luchtwegen [inhalatie via aërosol] 

 Via drain  

 Percutaan  

 Via oog – en oorindruppeling  

 

3.8. Voedsel – en vochttoediening  

- Parenterale voeding 

 

3.9. Hygiëne  

- Hygiënische zorgen bij patiënten met ADL – dysfunctie  

- Specifieke hygiënische verzorging voorbereidend op een onderzoek of 

behandeling: Preoperatief ontharen 

 

Fysieke beveiliging 

- Vervoeren van patiënten die een bestendig toezicht nodig hebben  

 Vervoeren naar onderzoeks – en behandelingsafdelingen  

 Onmiddellijk pre – en postoperatief vervoer 

- Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels:  

 Fixatiemiddelen volgens het protocol van het ZOL 

 Toezicht  

 Zwachtelen – en doekverbanden  

 Maatregelen ter preventie van infecties: Isolatie [bijvoorbeeld MRSA] 

- Maatregelen ter preventie van decubitusletsel: 

 Gebruik van alternating, zwevende hielen, wisselligging, zitkussen 
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4. Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de 

diagnose 

 

- Biologisch functiestelsel: 

 Hartritme (pols) 

 Bloeddruk  

 Temperatuur  

 Ademhaling  

Saturatie 

Bewustzijn 

 Pijnscore 

 Observatie in verband met PCA – pompen  

 Vochtbalans: Urinedebieten, redon, blake, JP, maagsonde, stoma, urostoma 

 en thoraxdrainage 

 Gewicht 

- Staalafname en collectie van secreties en excreties:  

 Sputum 

 Urine  

 Stoelgang 

 Hemoculturen  

 Huid – en wondculturen  

- Bloedname door veneuze en capillaire puncties, gebruik en interpretatie van 

glucometer 

Naast deze verpleegtechnische prestaties moet er op GA35, bijzondere aandacht 

geschonken worden aan:  

- Efficiënt hanteren van het verpleegplan; 

- Gerichte observaties afhankelijk van het ziektebeeld en/of behandeling; 

- Relevante, bondige rapportage, zowel schriftelijk als mondeling; 

- Inzichtelijk en patiëntgericht werken;  

- Fijngevoelige, professionele relatie met de patiënten en familie, met aandacht voor 

hun belevingswereld;  

- Teamgeest; 

- Voldoende assertiviteit en een opbouwende kritische attitude;  

- Leergierigheid en betrokkenheid met het afdelingsgebeuren.  
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5. Verwachtingen van de afdeling naar de studenten  

 

- Stiptheid voor de stage, goed voorkomen; 

- Goede motivatie, samenwerking met verpleegkundigen;  

- Aandachtig zijn, goede en minder goede opmerkingen kunnen rapporteren, 

schriftelijk en mondeling;  

- Kantgericht werken met verpleegkundige;  

- Het onmiddellijk kunnen invullen van verpleegkundig dossier onmiddellijk na de 

verzorging op de kamer van de patiënt;  

- Feedback vragen en zelf noteren in het begeleidingsformulier, waarna je dit 

voorlegt aan de verpleegkundige om samen te overlopen en te bespreken;  

- Goede afwerking op de kamer, totaalzorg!  

- Initiatief durven nemen [voor gekende en geziene leerstof];  

- Vragen stellen [Over alles en nog wat];  

- Vriendelijk voorkomen t.o.v. patiënten, familie, verpleegkundige, geneesheren 

en andere zorgverleners;  

- Bereid zijn te willen leren van verpleegkundigen; 

- Controle van verzorgingskarren; spoelruimte en keuken;  

- Handhygiëne!!  

- Nemen van parameters ’s morgens [07.00u] en ’s middags [14.00u] 

 1ste jaar: BD, T°, pols, ademhaling en bewustzijn [gewicht], saturatie, debieten 

 2de jaar: BD, T°, pols, ademhaling, bewustzijn en debieten [gewicht], saturatie,    

bloedname 

 3de jaar: BD, T°, pols, ademhaling, bewustzijn,  saturatie, debieten,  bloedname 

en medicatie [gewicht] 

 

Het is belangrijk dat afwijkende parameters onmiddellijk worden doorgegeven! 

Gewicht/debiet: Te veel gewicht te wijten aan vochtophoping.  

Belang van pols: Manueel ritme controleren.  
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6. Praktische informatie 

6.1.  De meest voorkomende ingrepen op de afdeling  

 

- HIPEC – debulking  

- Hemicolectomie  

- Duodenectomie 

- Liesbreuk 

- Navelbreuk  

- Sluiten stoma  

- Slokdarmoperaties 

- Totale gastrectomie  

- Hartmann  

- Whipple  

- Exploratieve laparotomie 

 

Laparoscopisch worden de volgende operaties uitgevoerd 

- Lap appendectomie  

- Lap anteriorresectie 

- Lap Gastric Banding  

- Lap nissen  

- Lap galblaasresectie  

- Lap sigmoïdectomie 
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6.2.  Afkortingen die voorkomen in het briefingsblad  

 

AB   antibiotica 

AH   ademhalingskiné 

AR DRIP  actrapid drip 

BL   blake 

BS  blaassonde 

CO   controle 

CNI  chronische nierinsufficiëntie 

DNR   do not resuscitate, niet reanimeren 

DVC  diepe veneuze catheter 

HR  Harmonicaredon  

JP   jackson- pratt 

LV  lichte voeding 

Lap GB laparoscopische gastric bypass 

Lap CCE laparoscopische cholecystectomie 

MS  maagsonde 

NVOZ  nuchter voor onderzoek 

NH   naar huis 

PAC   port-a-cath 

PCIA   patiënt gecontroleerde intraveneuze analgesie 

PCEA  patiënt gecontroleerde epidurale analgesie 

PGD  post-gastectomie dieet 

RA   restenarm dieet 

R   redon 

RX SMD  röntgenfoto van slokdarm, maag en duodenum 

TPN   totale parenterale nutritie, voeding 

UD   urinedebiet 

UWI  urineweginfectie 

VG  voorgeschiedenis 
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Wij wensen je een fijne, maar vooral 

een leerrijke stageperiode! 


