
Introductiebrochure A30 
 

Voorwoord 
 

Welkom op A30. 

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 dienst. Het is een beknopte begeleiding die 

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

hoofdverpleegkundige als de 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 in te werken. 

Wij wensen je alvast veel werkvreugde. 

Namens de ganse equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Architectuur 
 

De afdeling ligt op de 3de verdieping in de A-blok 

Aangrenzende diensten : A35 

Indeling van de dienst : 

De afdeling telt 28 bedden, waarvan 10 privékamers en 9 kamers voor twee personen. 

Centraal vind je de vergaderruimte, apotheek, spoelruimte, keuken, berging en magazijn. 

Multidisciplinair team 

Medisch team 

 

Geneesheren Urologie:  Dr Van Nueten (hoofdgeneesheer) 

Dr Pennings 

Prof. Dr Goethuys  

Dr Bynens 

Dr Assistent 

Geneesheren Abdominale:  Dr Dams 

Dr Mercelina 

Dr Niville 

Dr Van der Speeten 

Dr Verhelst  

Dr Vleugels 

Dr Assistent 

Geneesheren NKO:  Dr Indesteege F. 

Dr Indesteege J. 

Dr Laureyns 

Dr Lemkens N. 

Dr Lemkens P. 

Dr Lemmens W. 

Dr Rosseel 

 



Geneesheren MKA:  Dr Vrielinck 

Dr Heijsters 

Dr Meyns 

Dr Schepers 

Dr Van Slycke 

Verpleegkundig team 

 

Hoofdverpleegkundige:  Hugo Clijsters 

Stagementoren/coaches:  Monique Wintjens  

Vastmans Liesbet 

Zineb N’Ait-Si-Lahcen 

Mohammed Rafiq 

Stephanie Tans 

Yasmine Scuzs 

Angelique Erlich 

Natasja Evens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAAKINHOUD en VERDELING 
 

ORGANISATIE VAN DE VERPLEEGZORG 

 

De dienstregeling van de studenten ligt ter inzage op de afdeling (agenda). Hierop kan je zien 

wanneer er mentoren en/of stagebegeleider op de afdeling aanwezig zijn. 

 

Een A-post: 6.45u-15.15u 

Een B-post: 13.30u-22.00u 

Een N-post: 21.45u-7.00u 

De eerste dag (indien nog niet eerder stage gelopen in het ZOL): 8.15u-16.45u  

C-post: 7.30u-16.00u  

 

Men werkt op deze afdeling volgens het model “integrerende verpleging.” 

Daartoe wordt er in 3 teams gewerkt: 

Team 1: kamers 301, 303, 305, 307, 311 

Team 2: kamers 313, 315, 317, 322, 324 

Team 3: kamers 327, 328, 329, 330, 331, 332 

Team 4: balie + kamers 309, 325, 326 

 

Ieder team bestaat ten minste uit 1 verpleegkundige en 1 student. De verpleegkundige geldt als 

teamhoofd en is verantwoordelijk voor de goede werking van het team en de correcte uitvoering van 

alle taken. De hoofdverpleegkundige stelt iedere dag de teamindeling op. Dit is terug te vinden in 

het “Teamboek.” Naarmate je als 3de jaar student vordert in je stage kan je aangesteld worden als 

teamverantwoordelijke. 

 

Buiten de totale verzorging van de patiënten, is de verpleegkundige ook verantwoordelijk voor andere 

taken. Dit is voor jou, als student, ook een leerervaring. 

Deze taken zijn vb.: 

- Het klaarzetten van de linnenkar en linnenmand ’s morgens op de gang 

zetten + aanvullen na de verzorging 

- Het opruimen van de spoelruimte (pannenwasser, vuilzakken + linnenzaken: 

kleur + klever van de dienst, container afval karton en linnen, maatbekers, 

serumstaanders (blijven op de kamer staan), nachtzakken) 



- Zorgen dat de keuken + vergaderruimte ordelijk blijft 

- De controle en het opruimen van de verbandwagen (na verzorging bijvullen 

en opruimen)  

- Het klaarzetten van de medicatie samen met VPK 

- Bij opname de patiënt uitleggen hoe dat de werking van het bed is, kast met 

sleutel, telefoon, frigo, televisie en bel. 

- Bij ontslag: bed aftrekken, poetsdienst bellen, nieuw bedlinnen en OP hemd 

Klaarleggen 

- Bellen uitdoen, dit wordt afwisselend gedaan 

- Balie: formulieren opvragen, uitleg bij de brochures, aanvraagformulieren, 

buizenpost 

- Berging met leeg-vol systeem goed bijhouden 

- TED kousen en buikbanden aanrekenen 

- Apotheek uit tasten i.s.m. de verpleegkundigen 

-  

De logistieke kunnen aan de verpleegkundigen vragen dat je komt helpen bij opruim, bijvullen, 

opdekken en vervoer van patiënten naar onderzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAGINDELING 
 

Morgenpost: 

 

Begint met een briefing: nachtpost aan morgenpost (bijzonderheden kunnen genoteerd worden (vraag 

uitleg over nieuwigheden!) Als student volg je zeker de briefing van de kant waar je staat, beloproepen 

worden dan door collega’s beantwoord. 

 

In samenspraak met het teamhoofd worden volgende taken verdeeld: 

Temp., B.D. en pols opnemen 

Urinezakken, blake en redons leegmaken + debieten noteren 

Controle van medicatie + de toediening ervan (t.e.m. 14.00u) 

Bloedafnames 

Voorbereiding van O.P. patiënten 

… 

Verpleegkundige en student werken telkens samen, kamer per kamer wordt zo volledig afgewerkt (3de 

jaar studenten kunnen teamverantwoordelijke zijn) 

 

Een verpleegkundige staat in voor de omlooptaken: 

Het afdekken van het ontbijt gebeurd door de logistiek assistente 

Preoperatieve zorgen aan de patiënt 

Het vervoer van en naar de operatiezaal 

  

De verzorgingskarren: 

Men zorgt dat er voldoende materiaal op de wagen ligt om al de verzorging te doen 

De wagen wordt niet mee op de kamers genomen 

 

Het halen van de patiënt uit de OP.: steeds samen met een verpleegkundige of 

stagebegeleider. 

De eerste postoperatieve zorgen toedienen en installeren van de patiënt 

Steeklaken en onderlegger onder de patiënt uithalen 

De controle van het infuus (refluxcontrole + observatie), de transfusie 

De controle van het verband 

De controle van pols, BD en ademhaling 

Het medicatievoorschrift op het postoperatief blad in orde brengen. 



Het beantwoorden van de beloproepen, bij voorkeur van je teampatiënten. 

 

Opruimen na de verzorging: 

Het gebruikte materiaal in de daartoe bestemde bakken leggen 

De spoelruimte en keuken opruimen 

De verzorgingswagens terug in orde brengen 

 

 Tijd voor een pauze op de afdeling (10.00u eerste groep; 10.15u tweede groep) 

 

De verpleegdossiers invullen, het aftekenen van de uitgevoerde zorgen en een verslag maken. 

 

Het klaarzetten van P.O medicatie vanaf 16.00u t.e.m. 14.00u + aanrekenen! 

 

Om 12u15 : het opdienen van het middagmaal +het geven van een tas koffie of thee. Afdekken van 

het middagmaal. Ondersteunen van de logistiek assistenten. 

 

Pauze in de refter van het ziekenhuis in team (11.30u eerste groep; 12.30 tweede groep) Laat de refter 

ordelijk achter! 

 

Na de pauze is er meestal de tijd om wat te werken aan je stageboek en het invullen van je 

feedbackformulier. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van je feedback. Je krijgt 

gedurende de hele dag mondelinge feedback, onthoud dit (eventueel opschrijven) en herinner je VPK 

op het einde van de dag hieraan. Als je iets niet begrijpt van je feedback, vraag dan verheldering. 

Bij de wissel van A post naar B post moet je enkel bij de briefing aanwezig zijn als je in staat voor de 

totaalzorg van een of meerdere patiënten. Ben je 1ste of 2de jaar student wordt verwacht dat je op de 

gang blijft zodat patiënten terecht kunnen met hun vragen. Heb je vragen, mag je altijd de 

verpleegkundige in het briefingslokaal raadplegen.  

 

In het ziekenhuis geldt er een algemeen rookverbod, er zijn wel rokersruimten voorzien : aan de 

loskade en aan het cafetaria. 

 

 

 



Middagpost: 

 

Begint met een briefing (morgenpost aan middagpost) (Bijzonderheden kunnen genoteerd worden, 

vraag uitleg indien dit nodig is.). Tijdens de briefing worden de beloproepen beantwoord door de 

vroege shift. 

 

In samenspraak met het teamhoofd worden de volgende taken verdeeld: 

Temp. BD en pols opnemen 

Medicatie uitdelen 

Controles van perfusie, spoelzakken en urinezakken 

Een kleine opschik van de bedden maken samen met de verantwoordelijke verpleegkundige 

Linnen sorteren 

Spoelruimte opruimen 

Je werkt steeds samen met een verpleegkundige. Begeleiden van de patiënt en familie is steeds in 

samenspraak met de verpleegkundigen. Studenten van het 3de jaar kunnen teamverantwoordelijke 

zijn. 

 

Om 15u. een kleine pauze 

 

Schrijven van etiketten voor IV medicatie 16.00u – 14.00u + klaarzetten. Aanrekenen! 

 

Koffie zetten + keuken opruimen. Rond 17.30 het opdienen en afdekken van het avondmaal. 

 

1/2 uur pauze 

 

Na de pauze is er meestal wat tijd om je stage boek en je feedbackformulier aan te vullen. Je bent zelf 

verantwoordelijk voor het verzamelen van je feedback. Je krijgt gedurende de hele dag mondelinge 

feedback, onthoud dit (eventueel opschrijven) en herinner je VPK op het einde van de dag hieraan. Als 

je iets niet begrijpt van je feedback, vraag dan verheldering. 

 

Avondtoer met teamverantwoordelijke : 

Het opfrissen van de patiënten en bed opschik 

Eventuele wondverzorging 

De avondmedicatie toedienen 

Controles van perfusie, spoelzakken en urinezakken 



Nachtpost: 

 

Begint met een briefing: middagpost naar nachtpost (nota nemen van de bijzonderheden van belang 

voor de nacht) 

 

Om de 2 uur controle van alle patiënten: 

Controle van infuus 

Controle van verblijfsonde, continu spoeling, mictie 

 

Regelmatig komt de lopende waak kijken hoe het gaat 

 

Medicatie: 

P.O. medicatie van 08.00 – 12.00u klaarzetten in de kar 

Eventueel de medicatie die niet in de noodkast voorradig is bijbestellen 

 

Voorbereiding ontbijt, koffie zetten rond 6 uur 

 

Voorbereiding briefing: 

De briefingbladen aanpassen, ev. nieuwe pat. noteren, briefingbladen 

Uitprinten voor de collega’s van de morgenpost en dagpost 

Aanvullen van de verpleegplannen 

Overschrijven van verpleegplannen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPECIFIEKE VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES 

Ademhalingsstelsel: 

- O2 toedienen via zuurstofmasker, zuurstofbril. 

- Toedienen van aerosol. 

 

Bloedsomloopstelsel: 

- Voorbereiding, toediening, toezicht op en verwijderen van intraveneuze perfusie en 

transfusies. 

- Bloedafnames. 

 

Voedsel-en vochttoediening: 

- Installeren van de pat. voor de maaltijden. 

- De maaltijden voorbereiden zodat de pat. zelfstandig kan eten. 

- De pat. helpen eten geven. 

- Toediening en controle van de parenterale voeding. 

 

Urogenitaal stelsel: 

- Toezicht op verblijfsonde en/of suprapubische blaassonde (met of zonder spoelsysteem.) 

- Manueel spoelen van de blaas via verblijfsonde of suprapubische sonde. 

- Verwijderen van blaassonde. 

- Abdominale en scrotale verbanden 

- Controle + aanbrengen van penisverband 

- Toezicht op de mictie / urinedebiet 

 

Urologische problemen: 

P. klaagt van druk in de blaasstreek: 

- Controle of de sonde niet verstopt is / indien verstopping : manueel spoelen / indien geen 

verstopping heeft de pat. last van blaasspasmen / medicatie die voorgeschreven is voor 

blaasspasmen toedienen 

- Goede controle van de urinezakken, zorgen dat er geen overvulling is 

- Goede controle van de continu spoeling : hoe meer hematurie, hoe meer spoelen om 

verstopping te voorkomen 

Bij onoplosbare problemen de uroloog van wacht contacteren (wachtlijst hangt op aan bureau 

hoofdverpleegkundige of is bekend bij de telefonie) 



 

Preoperatieve zorgen: 

- Scheren van de operatiestreek 

- Toedienen van een ontlastingslavement 

 

Medicamenteuze toediening: 

- Per os / rectaal 

- I.M., I.V. en S.C. injecties 

 

Wondzorg: 

- DAV 

- Redons, blakes, JP en wieken 

- Haakjes en draadjes uitdoen 

- PCEA pomp verzorgen 

- Stomazorg zowel urostoma als colonstoma 

 

Hygiëne: 

- Bedbad of hulp bij toilet aan de lavabo 

- Totaalzorg van de pre- en postoperatieve patiënt 

 

We verwachten afhankelijk van de fase van je opleiding kennis over de voorkomende pathologieën op 

A30. Op het intranet (ZOLnet) vind je bij ZOL.doc (procedureboek) zoeken per stelsel naar procedures, 

protocollen en staande orders. Je kan hier specifiek op zoek gaan naar diegene die van toepassing zijn 

op A30.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Specifieke aandachtspunten op de verpleegeenheid 

Algemeen: 

- Studenten van het eerste en tweede jaar werken onder toezicht van de verpleegkundige. 

- Derdejaars studenten werken als teamverantwoordelijke. 

 

Begeleiding van de patiënt: 

Het geven van informatie aan patiënt en familie gebeurt steeds in samenspraak met de 

verpleegkundigen. 

 

Observatie: 

Een goed observatievermogen houdt in dat je inzicht hebt betreffende de situaties waarbij je hulp 

dient in te roepen. 

Observaties worden steeds gerapporteerd, indien nodig onmiddellijk aan de teamverantwoordelijke 

of hoofdverpleegkundige. 

 

Rapportage: 

Onmiddellijke rapportage in volgende gevallen. 

- Pijnklachten bij de patiënt. 

- Zeer hoge of lage bloeddruk. 

- Koortsopstoten. 

- Lege infuusflessen, infuus dat niet meer druppelt. 

- Acute kortademigheid, nausea…. 

 

Controle van perfusie, glycemie controle, controle van spoelsystemen, urinedebieten en parameters, 

worden steeds mondeling en schriftelijk gerapporteerd. 

Na het beëindigen van de verschillende verzorging worden observaties schriftelijk genoteerd in de 

patiëntendossiers. Specifieke observatiepunten worden naar voor gebracht tijdens de 

patiëntenbespreking. 

 

Van derdejaars studenten verwacht men dat men met voorstellen afkomt bij de VPK bij afwijkende 

zaken. Dit wordt dan in samenspraak met de VPK besproken. 

 

 

 



Verwachtingen 
 

De studenten zijn zelf medeverantwoordelijk voor het bereiken van hun doelstellingen, steeds in 

samenspraak met de verpleegkundige. Concreet betekent dit dat de student moet aangeven bij het 

begin van de shift wat ze die dag wil leren. Hierdoor kan de student gerichte feedback vragen over de 

doelstellingen. 

 

Het team verwacht na enkele dagen inwerktijd dat de routinetaken gekend zijn. Spontane initiatief 

name is natuurlijk toegelaten. Er wordt verwacht dat de student bij onduidelijkheden dit bevraagd bij 

de verpleegkundigen. 

 

Technieken die in de klas gezien werden, worden verondersteld theoretisch gekend te zijn, zodat ze 

onmiddellijk kunnen ingeoefend worden. De student staat hier zelf voor in en geeft aan welke 

technieken hij/zij wil oefenen. De student moet zijn eigen voorstellen en het vragen om te oefenen 

van technieken wordt steeds gewaardeerd. Technieken kunnen gereserveerd worden voor de 

studenten in de mate van het mogelijke. Het uitvoeren van de techniek gebeurt steeds onder 

begeleiding van een VPK. 

 

Als je een anamnesegesprek moet afnemen, vraag je de instructies aan de VPK (zie studenten map). 

Een eerste anamnesegesprek doe je altijd onder begeleiding van de verpleegkundige.  

 

Er wordt tijdens de stage een zekere uitbreiding van kennis verwacht van de meest voorkomende 

aandoeningen, onderzoeken, ingrepen op de afdeling. Vraag om uitleg over begrippen en/of woorden 

die niet duidelijk zijn. Belangrijk is dat de student voor dat hij/zij een kamer betreedt weet wie zijn 

patiënt is en wat hij/zij concreet heeft. 

 

Een correcte mondelinge en schriftelijke rapportage is belangrijk! Als de student totaalzorg doet of 

teamverantwoordelijke is verwacht men dat hij/zij ook brieft. 

Naargelang je 1ste, 2de of 3de jaar student bent, wordt verwacht dat je zelfstandig kunt werken. 

Derdejaars studenten krijgen de kans om te functioneren als teamverantwoordelijke. 

 

Streef naar een goede en fijne verzorging van de patiënten. Hou de afdeling steeds netjes opgeruimd. 

 

 



Houding naar de patiënten toe: 

- Durf omgaan met alle patiënten. Wees beleefd, tactvol, hulpvaardig en geduldig, neem steeds 

een luisterende houding aan 

- Durf, indien nodig ,een gesprek ook afronden 

- Wees echt! 

 

Houding naar het personeel toe: 

- Neem een positieve houding aan, stel je open en blijf tactvol 

- Vraag wat je kan doen, wees hulpvaardig. Stel ook zelf dingen voor 

- Vraag uitleg, wees leergierig 

- Vraag naar feedback en tussentijdse evaluaties 

 

Respecteer altijd het beroepsgeheim. 

 

Wees steeds stipt op tijd, bij problemen hieromtrent is bespreking altijd mogelijk. Bij eventuele ziekte 

verwittig je de afdeling en de school. Je spreekt zelf de hoofdverpleegkundige en je stagebegeleider 

aan om de gemiste dagen in te halen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concrete verwachtingen van de afdeling 

Eerstejaars student 
 

- Ziekenhuisintroductie 

- Indeling van de dienst zelf: keuken, dienstplaats, linnenkamer, spoelruimte 

- Verschillende diensten weten liggen: vb. medisch-technische diensten: RX, ECG, keuken, fysio, 

enz. 

- Introductie op de afdeling door de stagebegeleider of stage mentor 

-  Indeling van de kamers + indeling van de bedden op de kamers 

-  Het belsysteem kennen 

Groene knop: (groen lichtje buiten aan de deur)als een student of vpk op de kamer is 

Rood lichtje: knippert plus geluid (als patiënt gebeld heeft)Je hoort dan ook de 

oproepbellen van de andere patiënten 

Je kan eventueel alarm geven door op de bel van de pat. te drukken. 

- Correct het eten kunnen op- en af dekken: Pat. een goede houding geven om te kunnen eten, 

aangepast aan zijn toestand: ev. boterham smeren, vlees snijden…. 

- Patiëntenbespreking: uitleg vragen i.v.m. ziekte, verschillende onderzoeken en ingrepen. 

- Bedbad kunnen toedienen, bedden vlot kunnen op- en afdekken. Technieken die al aangeleerd 

werden: de eerste maal onder begeleiding van de stagebegeleider of verpleegkundige 

uitvoeren  

- Parameters manueel kunnen opnemen en noteren, met melding van de bijzonderheden. 

- Zorgen voor orde in de kamers, badkamers en spoelruimte. 

- Goede mondelinge en schriftelijke rapportage 

- Briefing goed kunnen volgen wat betreft: medische termen, ingrepen,… uitleg vragen 

- Vragen naar een tussentijdse evaluatie en zo nodig bijschaven aan eventuele tekorten 

 

Tweede jaarstudent 
 

- Zelfde doelstelling als de eerste jaar student, maar de technieken moeten vlotter verlopen 

- Vlotte schriftelijke en mondelinge rapportage 

- 2de  jaar technieken voor de eerste maal onder begeleiding uitvoeren 

- Initiatief nemen en zelf technieken inoefenen 

 

 



Derdejaarsstudent 
 

- Zelfde doelstelling als 1ste en 2de jaar studenten; eventueel nog tweede jaar technieken 

inoefenen 

- Derdejaars technieken voor de eerste maal onder begeleiding uitvoeren 

- Taak van teamverantwoordelijke aanleren 

- Verantwoordelijkheid durven nemen en zelfstandig kunnen werken 


