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INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN 

 
GB30-GB35 Orthoplatform 

 
Z.O.L. 

 
CAMPUS SINT JAN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord 
 
 
 
Namens onze ganse ploeg willen we je van harte welkom heten op onze afdeling 
orthopedie GB30-GB35. 
Wij willen ons inzetten zodat je je hier vlug thuisvoelt. 
Deze brochure kan er hopelijk toe bijdragen om je wegwijs te maken op onze afdeling.  Indien 
er nog vragen zijn, kan je natuurlijk steeds bij het gediplomeerd personeel terecht. 
Wij wensen je een vruchtbare en aangename stage toe op onze afdeling. 
 
 

Namens de ganse ploeg. 
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1. Voorstelling van de eenheid 
 
 

1.1 Architectuur 

 
 
De eenheid hoort thuis onder de groep heelkunde, specialiteit orthopedie en 
bevindt zich op het derde verdiep in de B-blok. Afdeling GB30 en GB35 zijn 
samen het Orthoplatform.  

 
Het platform Orthopedie telt in totaal 56 bedden. 
Elke afdeling telt 28 bedden: 
- 11 kamers met twee bedden (bed 1 aan de deur, bed 2 aan het raam) 
- 6 kamers met één bed 
 
De dienstlokalen per afdeling omvatten: 
- Verpleegstation 
- Balie 
- Bezoekerslokaal 
- Dokters - hoofdverpleegkundigelokaal 
- Spoelruimte 
- Keuken 
- Berging 
- Linnenkasten (2) 
- Douches 
- Magazijn 
- Lokaal rolstoelen/kiné-apparatuur 
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1.2. Multidisciplinair team 

Medisch team 

 Geneesheerdiensthoofd Dr. Oosterbosch 

Orthopedisten Dr. Anné 
Dr. Driesen 
Dr. Duerinckx 
Dr. Oprins 
Dr. Truijen 
Dr. Witvrouw 
Dr. Wierinckx 
Dr. Corten 
Dr. Bellemans. 

Verpleegkundig team  

 Verpleegkundig-paramedisch 
directeur 

Kurt Surmont 

Divisiemanager Ben Dilen  

Zorgcoordinator  Karla Briers 

Hoofdverpleegkundigen Patrick Dobbels (GB35) 
Joris Clerix (GB30) 

Mentoren GB30 
 
 
 
Mentoren/coaches GB35 

Bynens Kristien  
Baptist Hanne 
Spaepen Marie  
Maria Gentzis 
Germain Carine 
Lipkens Lieve  
Vranken Nancy  
Pierlé Karin  
Vandensavel Cindy  
Broné Eef  
Vliegen Kristien  

Paramedisch team  

 Kinesisten 
 
 
 
Ergotherapeuten  
 
Patiëntenbegeleiding 

Aerts Lisbet 
Peeters Dorien 
Verjans Patrick 
Verschaeve Jasmien 
Braeken Sanne 
Hoessels Veerle 
De Vrindt Werner 
Kouwen Jetty 

Logistiek team  

 Logistiek assistent Vanheusden Ann  
Evers Fabienne  
Yilmaz Belgin 
Bergsteiger Brigitte 
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1.3. Patiëntenpopulatie 

 
 

Reconstructiechirurgie Totale heupprothese + revisie 
 
Totale knieprothese + revisie 
 
Schouderprothese 
 
Elleboog- en enkelprothese 
 

Correctiechirurgie Voetosteotomie: 
- Chevron 
- Akin 
- Hallux-valgus 

 
Knieosteotomie 

 
Peescorrecties: 

- voorste+achterste kruisbanden 
- achillespeescorrectie 

 
Pols-knie-schouderartrodese 
 
Handoperaties 

- Burton Pelligrini 
 
Ilizarov / externe fixator 
 

Traumatologie Botfracturen 
 
Extensies 
 
Gipsverbanden 
 
Osteosynthesen: 

- platen, nagels, schroeven 
 
Wonddrainage / vacuümtherapie 
 
Fasciotomie                    
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2. TAAKINHOUD EN VERDELING 
 
 

2.1. Organisatie van de verpleging 

 
De verpleegkundigen werken volgens een bepaald roulement, waarin het 
de bedoeling is steeds te komen tot een bezetting van : 
 

 morgenposten  06u45 - 15u15 = A 
 middagposten 13u30 - 22u00 = B 
 nachtpost  21u45 – 07u00 = N 
 dagdienst   08u00 tot 16u30 
 (hoofdverpleegkundige en indien mogelijk 1 verpleegkundige) 
 

De studenten werken zoveel mogelijk dezelfde uren van de 
verpleegkundigen. 
Te presteren uren voor de studenten : zie document van de school. 
De dienstregeling van de studenten zit in de map bij de werkverdeling van 
de verpleegkundigen. 

 
Men werkt op de afdeling volgens het model van integrerende verpleging, 
dus met patiëntentoewijzing. 
 
Hiervoor wordt elke afdeling opgesplitst in vier kanten: 
GB30 

 kant 1: K 303-305-307-309 (rood) 

 kant 2: K 311-313-315 (geel) 

 kant 3: K 327-329-331-333 (groen) 

 kant 4: K 324-326-328-330-332-334 (blauw) 
GB35 

 kant 1 : K 356 - 358 - 360 – 362 (rood) 

 kant 2 : K 364 - 366 - 368 (geel) 

 kant 3 : K 374 - 376 - 378 - 380 - 382 –384 (blauw ) 

 kant 4 : K 385 - 383 - 381-  379  (groen) 
 

 
Iedere verpleegkundige krijgt één kant toegewezen waarover ze de volle 
verantwoordelijkheid draagt, de studenten worden op hun beurt 
toegewezen aan één verpleegkundige. 
De hoofdverpleegkundige stelt elke dag een werkregeling op en doet ook 
de toewijzing van de studenten.   
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2.2. Dagindeling 

 
De bedoeling van de  dagindeling is een timing te maken die het mogelijk maakt 
om de afdelingsactiviteiten en de patiëntenverzorging op elkaar af te stemmen, 
rekening houdend met de externe diensten waar wij mee samenwerken.  Het is 
de bedoeling om deze tijdsindeling zoveel mogelijk te respecteren. 
 
 
06u45- 08u00     06u45-07 u : briefing met de nachtpost 

● Geplande opnames doen 
 Patiënt klaarmaken voor OK en brengen 
 Parametercontrole, pijnscore, EWS  
 Bloednames 
 Medicatie uitdelen 
     

08u00 – 08u15 ●   Briefing door 1 VK  met de dagpost  
 

08u20 – 08u45  Eten opdekken samen met de logistieke assistent 
 

08u45 - 10u45  Afruimen van het ontbijt 
 Dagelijks toilet van de patiënten, wondverzorgingen, 

controle op de infusen, bedopschik. 
    Specifieke taken (zie brochure van de afdeling) 

 Patiënten naar de OK brengen/terugbrengen naar de 
kamer 

 
10u45 - 11u15  Eventuele koffiepauze  

 Verder afwerken van de verzorging 
●    Klaarzetten van de medicatie voor de volgende 24 uur 
 

11u15 - 11u30  Koffie zetten 
 Apotheek uittasten 
 Spoelruimte opruimen 
 

11u30- 12u00  Middagpauze groep 1 
 

12u00 - 12u30  Eten opdekken samen met de logistieke assistent 
 

12u30- 13u00     Middagpauze groep 2 
●     Eten afdekken + koffie bedelen 
         

13u00- 13u30 ●    Patiënten in bed helpen 
● Verpleegplannen invullen en briefingsblad aanvullen 
 

13u30 - 14u00  Briefing met de middagpost 
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14u00 - 15u15  Namiddagverzorgingen: patiënten uit bed helpen voor 
avondeten 

●    Medicatie 
●     Evt. koffiepauze voor de morgenpost 
●    Opnames en ontslagen doen   

 Patiënten naar de OK brengen/terugbrengen naar de 
kamer 

 

16u00 - 16u30  Eventuele koffiepauze  
 

17u00 - 19u00  Avondeten opdekken en afdekken, patiënten in bed 
helpen 

 Evt. opnamen doen 
 Keuken opruimen 
 Spoelruimte opruimen 

 Patiënten naar de OK brengen/terugbrengen naar de 
kamer 

 
  
20u00 - 22u00  Avondronde doen 

 Grondige controles van de wonden en infusen 
 Medicatie 
●  Linnenkarren en verzorgingskarren klaarzetten in de 

gang 
 Overdracht naar de nachtpost 

22u00 - 07u00  Ronde doen bij alle patiënten 
 Controle van de wonden, de infusen, de PCIA’s en 

catheters (blaas en redon ) 

 Controle van de nachtmedicatie 

 Glycemietoestel ijken 

 Bijvullen verzorgingskarren 
 Grondige controle van alle pas-geopereerden 
 Algemene opruim van de verpleegpost 
 Ontslagvoorbereiding van de patiënten die naar huis 

gaan 
●    Apotheekformulieren vervangen (behalve op zaterdag)         
 Patiënten die opgenomen worden, verpleegplannen in 

orde maken en zonodig het dossier. 
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2.3. Specifieke verpleegkundige interventies  

 
2.3.1. Ademhalingsstelsel : 

 
 zuurstoftoediening 
 activeren van de mobiliteit 
 
2.3.2. Bloedsomloopstelsel 

 
 klaarmaken van infuusvloeistoffen 
 aanhangen van zij-infusen 
 werken met driewegkranen en debietregelaars 
 zorgen rond centraal veneuse catheters 
 werken met infuuspompen 
 zorgen rond P.C.A. pomp 
 toediening van packed cells 
 observaties op bloedingen en post-operatieve anemie 
 bloedname 
 glucometrie 
 aanbrengen van AE (anti-embolische)- kousen – zwachtels.  

Opstarten van Clexane ® : volgens medisch voorschrift  
 
2.3.3. Spijsverteringsstelsel 

 
 toezicht op eerste drinken/voeding post-operatief 
 enterale voeding via maagsonde of jejunostomiesonde (zelden) 
 parenterale voeding (zelden) 
 toezicht op diëten (diabeten,..) 
 
2.3.4. Urogenitaal stelsel 

 
 toezicht op urineretentie post-operatief 
 éénmalige catheterisatie en residubepaling (evt. ‘bladderen’ ) 
 blaassonde 
 toezicht op verwikkelingen t.g.v. catheterisaties 
 
2.3.5. Huid en zintuigen 

 
 preventie decubitus (vooral patiënten onder pijnmedicatie en 

immobilisatie) 
 ontsmettende douche pré-operatief (Hibiscrub®)  
 ontharen van de operatiestreek 
 wondverzorging met drainage 
 verzorging rond externe fixatoren 
 wondhechtingen verwijderen 
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2.3.6. Metabolisme 

 
 toezicht op infuustherapie (op doktersvoorschrift/procedure) 
 toezicht op glycemieschommelingen 
 

 
2.3.7. Medicamenteuze toediening 

 
 klaarzetten van de medicatie 
 toezicht op nevenwerking van medicatie ( zie allergie op anamneseblad ) 
 uitdelen medicatie 
 medicatietoediening IV, SC, IM 
 
2.3.8. Voedsel- en vochttoediening 

 
 hulp bij het toedienen van de voeding 
 controle van defaecatiepatroon post-operatief 
 controle urineproduktie 
 
2.3.9. Mobiliteit 

 
 eerste opstaan post-operatief 
 verplaatsingstechnieken 
 specifieke transfers bij verschillende orthopedische ingrepen 
 verplegen van patiënt met extensie 
 transfers van patiënten met orthopedische hulpmiddelen 
 
2.3.10. Hygiëne 

 
 totaalzorg éérste dag post-operatief 
 ondersteunende hulp voor patiënten met infuus of pijnpomp 
 ondersteunende hulp voor patiënten met orthopedische hulpmiddelen 
 
2.3.11. Fysische beveiliging 

 
 aanleggen van braces en zwachtelverbanden 

 fixatie van patiënten (zie procedure op zol.net) 
 specifieke transfers bij de verschillende orthopedische ingrepen 
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2.3.12. Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het  stellen van de diagnose 

 
 bloedname 
 glucometrie 
 opname van de vitale parameters 
 controle van pijn (VAS-score) 

 EWS score: gedurende 72u postoperatief (3x/24u), vervolgens 2x/24u) 

 controle van de neuro-vasculaire parameters 
 controle van de wonde en wondafscheiding 
 controle op beweeglijkheid van de ledematen 

                         ●     controle uiterlijk waarneembare verschijnselen : bleek / klam/ zweten /  
                          cyanose nagels of lippen 
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3. Specifieke aandachtspunten op deze verpleegeenheid 
 
 

3.1. Opnameprocedure  

 
  

Opnameprocedure 

Klaarmaken voor het operatiekwartier 
(administratief) 

 Anesthesiefiche  

 20 etiketten 

 EVE (anamnese) 

 controle identificatie-armbandjes 

 safe surgery checklist 

 toestemmingsformulier heelkunde 

 verpleegkundig/medisch dossier 

 pre-op vragenlijst 

 nodige foto's, bloeduitslagen, ECG 
(externe labo’s) 

 Valpreventie 

 Educatiefiche (TKP-THP-
SchouderOP) 

 

Onderzoeken  preoperatieve onderzoeken (indien 
dossier onvolledig) 
 tijdig laten doorgaan! 
 RX- aanvragen via buizenpost 

(inschrijvingen) evt. telefonisch 
verwittigen 

 ECG (zelf nemen op afdeling indien 
niet aanwezig in dossier) 

 Nodige bloedafnames 
 

Verpleegdossier klaarmaken  Anamnese afnemen (EVE) 
 Anamneseblad invullen 
 Informatiebrochures afgeven en 

doornemen 
 Parameters nemen 

 Thuismedicatie bestellen 

 Medicatieschema verder aanvullen 

 Pre- en postoperatieve instructies 
uitschrijven 

 Onderzoeksblad invullen 
 

Patiënt naar de kamer brengen  Uitleg kamer 

 Verantwoordelijke verpleegkundige 
op de hoogte brengen wat er nog 
moet gebeuren (preoperatieve 
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onderzoeken) 
 

 

3.2. Preoperatief 

 

Preoperatieve voorbereiding patiënt 

Huid voorbereiden  Hibiscrub® douche/bedbad 

 Ontharen operatiestreek met 
tondeuse/scheermesje 

 Ev. nagels en navel verzorgen (afhankelijk 
van operatie), nagellak verwijderen zo 
nodig. 

Preventie tromboflebitis  AE-kousen aanmeten 

 AE-kousen aanbrengen volgens techniek 
(AE-kousen uitdoen bij dagelijks toilet  hielen!) 

 Zwachtelen onderbenen 

 Anticoagulantia (Clexane® SC) volgens 
medisch voorschrift 

 
 

3.3 Postoperatief 

  

Postoperatieve aandachtspunten 

Patiënt halen in de 
recovery 

 Transport altijd door een verpleegkundige + eventuele hulp 
van een stagiair(e)  

 Controle in recovery 
 Patiënt wakker en aanspreekbaar 
 Pijn onder controle 
 Controle patiënt (blaassonde, redon, verband, infuus, 

gips,…) 
 Welke pijnmedicatie heeft de patiënt gekregen? 
 Bijzondere postoperatieve orders? 
 Staan de orders op post-op fiche 
 Juiste patiënt (identificatiebandje) en juiste dossier 

(Eerste 24u bij problemen anesthesist vragen tel. nr. 5109) 
 

Op de kamer  Bed in laagste stand – bedbaren naar beneden 

 Patiënt comfortabel installeren  
 Bel, urinaal binnen bereik 
 Infuusstaander 
 Ijsapplicatie (ijszakken of koeltoestel) 

 Controle infuus (druppelsnelheid, product, reflu, 
insteekplaats) 

 Controle verband  

 Controle redon (ophangen, inhoud, opzetten klem, 
aanzuiging goed?) 
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 Controle mictie/blaassonde 

 Parameters  

 Dekenboog bij voetoperaties 

Administratie 
(balie) 

 Post-op fiche nakijken en aanvullen in verpleegdossier 

 Briefingsblad aanvullen 

 Formulieren voor thuis, kinévoorschriften, post-op 
onderzoeken in juiste kaft/bakje leggen 

 Medicatie klaarzetten 

 Nodige bestellingen doen 

PCIA pomp 
= pomp die 
pijnmedicatie 
toedient via een 
infuus. De patiënt 
kan indien nodig 
een bolus-
commando geven 
aan de pomp. 

 Controle catheter 
 Insteekplaats 
 Fixatie 
 (controle reflu = niet mogelijk) 

 Controle urinedebiet 

 VAS-score (pijn) 

 Problemen? Anesthesie verwittigen tel. nr. 5109. 

 Invullen PCIA pomp formulier 

Decubituspreventie   Bij risicopatiënten: 
 hielgoot leggen (cave lekkage) 
 zo snel mogelijk mobiliseren 
 zo weinig mogelijk lagen (lakens/steeklaken) 
 wisselligging 
 controle niet-wegdrukbare  roodheid (stuit/hielen) 
 ev. alternetingsmatras 

 Bij niet-wegdrukbare roodheid: 
 alle voorgaande maatregelen 
 protocol wondzorg 

 

Wondverzorging en 
verbandcontrole 

 Verband proper en droog = dichtlaten 

 Verband verwisselen bij  
 verwijderen redon 
 doorbloed verband 
 14 dagen na ingreep bij verwijderen hechtingen 
 bij ontslag  

 Wondzorg 
 Droog aseptisch verband (DAV) indien wonde droog 
 Kompressen + absorberend verband waar wonde 

uitloopt 

 Wonde onder watten- of compressieverband 
 Dag 1 watten verwijderen + verkleinen verband 
 AE kousen aandoen (TKP) 

 Controle gips 
 Controle zwelling en doorbloeding (cave 

compartimentsyndroom) 

Glycemie  Prikken met Gluco-touch toestel 
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dagprofiel  Badge verpleegkundige 
 Vinger wassen, niet ontsmetten 
 Voorkeur = ringvinger (peesschede loopt niet tot de hand 
 minder kans op infectie die zich uitbreidt naar de 
hand), daarna middenvinger 
 

Mobilisatie THP  

 Advies vragen aan verpleegkundige als de patiënt uit bed 
mag 
 Patiënt draaien op niet-geopereerde zijde 
 Van bed naar stoel: gezonde been onder geopereerde 

been plaatsen, gelijk naar buiten brengen (kant gezonde 
been) 

 Hoge stoel met armleuningen 
Begeleiding mobilisatie, oefeningen en gangrevalidatie door 
kinesisten 
 
TKP 

 Knie moet gestrekt blijven: voeteneinde bed moet plat 
blijven staan, mag niet in knikstand geplaatst worden. 

 Geen kussen, molton of handdoek in knieholte plaatsen 

 Bij opstaan moet geopereerd been goed ondersteund 
worden 

 Passieve mobilisatie a.d.h.v. de kinetec opdrijven van 30° tot 
pijngrens door kinesist 

 Hielgoten postoperatief aanbrengen ter preventie van 
decubitus 

 
Algemeen 
Bij transfer steeds gebruik maken van de correcte 
verplaatsingstechnieken, waarbij de patiënt zijn eigen krachten 
maximaal benut. Bij twijfel altijd een verpleegkundige raadplegen. 
 
 

Aandacht voor de 
beleving van de 
patiënt 

 Angst voor het onbekende 
 Onderzoeken, operatie, verschillende disciplines aan bed 
 Altijd jezelf voorstellen en uitleg geven bij elke 

handeling/techniek 

 Angst voor de schending van de privacy 
 Denk aan de privacy van de patiënt 
 Beletlampje, gordijnen, kloppen op de deur, 

toestemming vragen, etc. 

 Schaamtegevoel/gevoel van verminking na operatie 

 Trauma en schuldgevoel na ongeval 

 Postoperatieve depressie 

 Aandacht voor inspraak en zelfzorg 
 Geef de patiënt inspraak in zijn zorg (warm/koud water, 
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welke pyjama, …) 
 Stimuleer zelfzorg  

 Motivatie van patiënten bij een langdurige opname of 
bedrust 

 Postoperatieve verwardheid 

3.4. Ontslagprocedure 

 
 

Ontslagprocedure 

Administratie  Voorschriften 
 Thuisverpleging 
 Kinesist 
 Apotheek 

 Afspraken (consult chirurg …) 

 Thuismedicatie (24u) 

 Ontslagbrief voor de huisarts 
 

Praktisch  Patiënt moet zich aanmelden aan de 
balie 

 Nodige uitleg en papieren geven 

 Uitschrijven AS400 

 Het teveel aan medicatie crediteren 

 Beddengoed aftrekken en de poets 
bellen 

 Briefingsblad aanpassen 

     
 

 

3.5. Observaties 

      

Observatie 

Parameters (bloeddruk, temperatuur, pols, 
VAS score) 

 Preoperatief 

 Postoperatief 

 Koortstoestanden 

 Cardiaal belaste patiënten 

 Hyper/hypotensie 

 … 
 

Heelkundige patiënt  Koorts (rillen, zweten) 

 Urineren (debiet, kleur) 

 Flatulentie, stoelgang 

 Pijn 

 Immobiliteit 

 Bloedverlies  

 Misselijkheid, braken 
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Wonde  Rubor, calor, tumor, dolor  

 Wondvochtverlies 

 Tractie hechtingen op de 
wondranden 

 Klachten van de patiënt 

Geopereerd lidmaat  Rubor, calor, tumor, dolor 

 Houding/stand 

 Circulatie  

 Neuro-vasculaire controle 

Gips  Circulatie: kleur, temperatuur 

 Decubitus 

 Bloeding 

 Neuro-vasculaire controle 

 Klachten van de patiënt 

 Houding lidmaat 

 Gevoel (slapend, knellend, 
tintelend) 

 Compartimentsyndroom 
= bloeding tussen de spieren met 

gevaar voor afsterven spieren. 

Kenmerken: gezwollen lidmaat, 
bleke kleur, veel pijn, geen 
pulsaties, geen beweeglijkheid van 
de tenen 

Patiënt met tractie, externe fixator  Druknecrose 

 Infectie insteekpunten 

 Tractieapparaat 

 Houding/stand 

 Mobilisatie 

 Klachten van de patiënt 

 

3.6. Rapportage 

 
  
 

Rapportage 

Schriftelijke rapportage  Verpleegdossier 
 Aankruisen verpleegkundige 

interventies 
 Observaties 
 Parameters 
 VAS score, EWS score, glycemie 

 Briefingsblad 

Mondelinge rapportage  Observaties doorgeven aan 
verpleegkundige 
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 Uitgevoerde handelingen doorgeven 
aan verpleegkundige 

 Briefing  

 
 
 
 
 

3.7. Afdelingsgebonden afkortingen 

 
 
 

Vaak voorkomende afkortingen 

TKP Totale knieprothese 

THP Totale heupprothese 

RC Rotatorcuff 

ACL Voorste kruisbandreconstructie 

PAO  Peri-Acetabulaire Osteotomie 
(heuposteotomie) 

VBS  Verblijfsonde 

VB Verband 

# Fractuur 

VG Voorgeschiedenis 

OS Osteosynthese 

VOS Verwijderen osteosynthese  

AC Acromioplastie 

 
 
 

4. Verwachtingen 

Voorbereiding 

 Introductiebrochure lezen 

 Contact opnemen met de stagebegeleider 

 Nodige formulieren/papieren in orde brengen en meebrengen (geneeskundig attest, 
contract, onthaalformulier, werkpostfiche) 

 Naam + studiejaar/module noteren op het bord + concrete doelstellingen van de eerste 
week (elke week doelstellingen herbekijken) 

 Verzorgd voorkomen (haren bij elkaar, geen juwelen, verzorgde nagels, etc.) 

 

Tijdens de stage 

 Stel jezelf voor (school, jaar/opleidingsmodule)  

 Je telefoonnummer opschrijven op de dienstlijst van de studenten 

 Stiptheid op stage 
o Tijdig op de afdeling aanwezig zijn 
o Indien te laat of niet aanwezig, tijdig de afdeling contacteren 
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 De technieken die wel/niet gekend zijn duidelijk aangeven aan de verpleegkundigen 

 Werk aan alle vooropgesteld competenties 

 Theoretische kennis over de meestvoorkomende pathologieën/operaties opbouwen 

 De werking van de afdeling leren kennen 

 De verschillende disciplines (kinesist, ergotherapeut, logistiek assistent, 
patiëntenbegeleiding, etc.) en hun functie op de afdeling leren kennen 

 Vragen stellen (leergierigheid) 

 Initiatief tonen 
o Tijdens een rustig moment kan je de spoelruimte opruimen of de 

verzorgingskarren bijvullen 
o Technieken die je wil oefenen duidelijk aangeven aan de verpleegkundigen en 

opschrijven op het bord voor de studenten (dienstplaats) 

 Openstaan voor andere taken 
o De logistiek assistenten helpen met het uitdelen/afruimen van het eten 

 Dagelijks feedback vragen + openstaan voor het krijgen van feedback 
o Indien de drukte op de afdeling het niet toelaat, schrijf je zelf een reflectie op die 

je de volgende dag overloopt met de betreffende verpleegkundige 

 Tact en vriendelijkheid t.o.v. de patiënten en het bezoek 

 Respecteren van het beroepsgeheim + privacy van de patiënt 
o Briefingsblad niet laten rondslingeren 
o Verpleegdossier niet open laten liggen op de gang 
o Geen informatie over patiënten bespreken bij andere patiënten 

 Bij twijfel vraag je hulp aan een verpleegkundige 

 Principes van Grypdonck worden te allen tijde toegepast 

 Kritische ingesteldheid (nadenken over het eigen handelen) 

 Verantwoordlijkheidszin 
o Fouten direct melden aan de verpleegkundige 

 

Op het einde van de stage 

 Stagebeleving invullen op intranet 
o Moet gebeuren voor de eindevaluatie 

 Nodige formulieren in orde brengen 
 

Wij verwachten geen perfectie, wel inzet en motivatie! 
Wij wensen u een vruchtbare stageperiode toe op onze afdeling! 

 
 


