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Introductiebrochure studenten    

Ziekenhuis Oost-Limburg  

Afdeling LC0 
 

 

Voorwoord 

 

We heten jullie van harte welkom op onze dienst LC0. 

ZOL staat voor Ziekenhuis Oost-Limburg. Dit omvat 2 campussen:  

- Sint Jan in Genk 

- Sint Barbara in Lanaken 

 

Deze brochure kan voor u een leidraad zijn en tevens op ieder moment een te raadplegen 

informatiebron. 

De brochure geeft niet altijd de juiste oplossing en daarom zal eenieder uit onze equipe u 

graag behulpzaam zijn bij eventuele problemen. 

Niemand is volmaakt ! 

Ieder van ons heeft het recht om fouten te maken, doch ieder van ons heeft ook de plicht de 

eventuele fouten te herstellen. 

Wees niet bang om vragen te stellen! 

Er bestaan geen domme vragen, wel domme antwoorden! 

We wensen jullie als student een zeer aangename en leerrijke stageperiode toe. 

 

 

 

Namens de ganse equipe van LC0!  
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1. Voorstelling  van de afdeling 

 

1.1 Architectuur 

Onze afdeling LC0,  inwendige geneeskunde/ geriatrie, ligt op het  gelijkvloers en telt 24 

bedden. 

 

1.2 Multidisciplinair team 
 

Medisch team Hoofdgeneesheer - Dr. Van Den Bergh  
(Internist – geriater) 
 

Verpleegkundig 
team 

Consultartsen 
 
 

- Dr. Burin  (Psychiater) 
- Dr. Bijnens (Uroloog) 
- Dr. Stals (Dermatoloog) 
- … 

Hoofdverpleegkundige - Suzie Aerden 
 

Stagementoren - Olga Martens 
- Heidi Michiels 
- Denny Snijkers 
- Els Fransen 
- Marleen Janssen 

Paramedici Programmamanager - Jo Claes 
Zorgcoördinator - Sanne Thijs 
Kinesisten - Brigitte Calsius 

- Cindy Del Bigallo 
- Nick Wirix 

Ergotherapeut - Saskia Van Den Bergh 
Logopediste - Annemie Monard 
Patiënten begeleiding - Karolien Vandenborre 
Diëtiste - Kirsten Cardone 

 

1.3 Patiëntenpopulatie 

“Geriatrie is een wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoek, de behandeling en 

de preventie van ziekten bij ouderen.” 

Ouderen worden op basis van hun leeftijd ingedeeld in jong- en hoogbejaarden. 

Een geriatrische patiënt wordt gekenmerkt door: 

o Verminderde homeostase 

o Multiple, chronische pathologie 

o Bedreigde validiteit 

o Risico’s van polyfarmacie 

o Gewijzigde presentatie en verloop van pathologie 

o Psychosomatische en sociale verwevenheid 
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De geriatrische patiënt heeft een multiple pathologie die van die aard is dat ze zonder 

geschikte behandeling invaliderend kan werken en een lange verblijfsduur in het 

ziekenhuis tot gevolg kan hebben.  

De geriatrische dienst voorziet in de medische, geriatrische diagnosestelling, 

behandeling en revalidatie. 

Tevens verzekert zij de ziekenhuisverpleging en de verzorging van de geriatrische 

patiënt. 

 

Diverse hoofdpathologieën : 

- CVA met uitvalsverschijnselen 

- Hart- en longaandoeningen 

- Dementie, delier 

- Sociale problemen: plaatsingsproblemen (WOP = wacht op plaatsing),  

                                      familiale overbelasting 

- Decubitus, vallen 

- Terminale patiënten  

- Revalidatie 

 

Specifieke problemen van de patiënt: 

- Incontinentie 

- Stoelgangproblemen 

- Contracturen 

- Decubitus 

- Verwardheid, desoriëntatie 

- Zelfzorgtekorten (hygiënische zorgen, voeding, mobiliteit,…) 

- Passiviteit 

- … 

  



 
6 

 

2. Taakinhoud en verdeling 

 

2.1   Organisatie van de verpleegzorg 

Men werkt op onze dienst met  “patiëntentoewijzing”. Dit wil zeggen dat elke 

verpleegkundige verantwoordelijk is voor een bepaald aantal patiënten. 

Elke student wordt dagdagelijks  gekoppeld aan een verpleegkundige en indien mogelijk 

aan je toegewezen mentor. 

Dit vind je terug  in de blauwe kaft. 

 

Buiten de totaalzorg  (d.w.z. hygiënische zorgen, wondzorg, nemen van parameters, 

invullen van verpleegdossiers, observaties rond pijn, vallen, ed.) van de patiënten is de 

verpleegkundige ook verantwoordelijk voor andere taken zoals: 

- Opruimen van de patiënten kamers 

- Opruimen van de spoelruimte (reinigen & ontsmetten van verzorgingsmateriaal) 

- Leveringen apotheek uitpakken 

- Orde van de keuken 

- Patiënten transport 

- Orde van de gang (tijdens de verzorging alles aan 1 kant plaatsen) 

- … 

 

De dienstregeling van de studenten bevindt zich ter inzage in de daarvoor  voorziene 

lade in de dienstplaats in de kaft.  Op deze dienstlijst vind je ook terug wie jou 

toegewezen mentor is. 

Bij problemen of vragen  kan je steeds bij haar terecht. 

Het ruilen van een post tussen studenten is steeds mogelijk  maar dient eerst  te 

gebeuren in overleg met het diensthoofd of je stagemonitrice. 
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 2.2   Dagindeling 

06u45 Start morgenpost. 
Briefing van de nachtpost aan de morgenpost. 
De patiëntentoewijzing staat vermeld in de blauwe kaft. 
Afhankelijk van het aantal personeelsleden wordt de afdeling                  
opgedeeld in 2 of 3 groepen. Meestal 2 groepen! 
De verantwoordelijken verdelen de taken, de studenten mogen na de 
briefing starten met het nemen van de parameters  
(BD, pols, T° & AH + observatie pijn). Daarna nemen ze zelf initiatief om 
zich bij de verantwoordelijke verpleegkundige te informeren, 
betreffende de toestand en aandachtspunten van hun toegewezen 
patiënten.  
Start hygiënische zorgen. 
De verantwoordelijke verpleegkundigen controleren de door de 
nachtverpleegkundige klaargezette medicatie. 
 

08u00 De verantwoordelijke verpleegkundige deelt de medicatie uit en dient 
deze ook toe.  
Het ontbijt wordt opgediend samen met de logistieke assistenten 
/vrijwilligers.  
Hulp bieden  aan hulpbehoevende patiënten. 
Afruimen van de ontbijtplateau’s. 
Hygiënische zorgen 
Na de verzorging worden de bedden verschoond (zie weekindeling) of 
opgemaakt. 
Opruimen verpleegpost, spoelruimte, keuken,… 
Aanvullen van de karren, zowel medicatie als linnen. 
Zonodig aanvullen van de blauwe wondzorgbakken op de 
patiëntenkamers. 
 

10u30 Pauze verpleegkundigen  
Pauze studenten, indien mogelijk te verdelen in 2 groepen! 
 

10u45 Aanvullen van de verpleegdossiers   studenten hebben hier ook hun 
inbreng, rapporteren en doen aanvullingen zoals de parameters + EWS 
score. Elkaar helpen waar nodig 
 

11u30 Glycemie controle 
Uitdelen van de middagmedicatie 
 

12u00 Uitdelen van het middagmaal en eventueel patiënten helpen met eten. 
De patiënten zoveel mogelijk stimuleren om samen in de dagzaal te 
eten.  Wees ook attent voor LOGO patiënten! (drinken indikken,…) 
 

12u20 Afruimen middagmaal 
De patiënten worden nog eens naar het toilet begeleid, eventueel 
verschoond en in bed gelegd indien gewenst. 
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13u00 Middagpauze studenten  
13u30 Start middagpost. 

Briefing van de morgenpost naar de middagpost.  
De studenten volgen de briefing mee. Bij een beloproep graag onderling 
afwisselen  zodat elke student zeker haar verantwoordelijke kant kan 
meevolgen. 
 

14u00 Middagpauze morgenpost 
 

14u15 Nazicht avondmedicatie door de verantwoordelijke verpleegkundige. 
Verpleegkundigen/ studenten controleren de parameters  
(BD, pols, T° & AH en pijn) en noteren deze in het verpleegdossier + 
EWS score. 
 

14u45 Uitpakken van de aangekomen medicatie. 
 

15u15 Einde van de morgenpost 
 

15u30 Start B6 post + deze ook briefen 
Start namiddagronde: patiënten worden uit bed geholpen en naar het 
toilet begeleid of verschoond.  
Daarna worden ze netjes in de zetel geïnstalleerd. 
De verantwoordelijke verpleegkundige deelt ook de medicatie uit. 
 

17u00 Uitdelen van het avondmaal samen met de logistiek assistenten en vpk. 
Hulp bieden aan de patiënten + medicatie per os geven. 
Als alles is uitgedeeld gaan we na wie geholpen moet worden met eten. 
 

18u00 Afruimen avondmaal + etenskarren naar de garage brengen (-1) 
Kamer netjes achterlaten. 
 

18u30 Aanvullen aangekomen apotheek per patiënt,… 
Avondpauze  
 

19u30-
20u00 

Start avondronde: 
Toedienen van medicatie (PO, IV, IM, SC, IH). 
Patiënten begeleiden naar het toilet, hulp bieden bij aandoen 
nachtkledij, patiënten in bed helpen en installeren voor de nacht. 
Patiënten met een blaassonde  steeds urinezakje ledigen voor de 
nacht + debiet noteren in het verpleegdossier en dagtotaal noteren! 
Glycemie bepalingen doen. 
Nodige observaties aanvullen in het verpleegdossier. 
 

21u45 Aankomst nachtpost. 
Briefing van de middagpost aan de nachtpost. 
 

22u00 Einde van de middagpost. 
 
De nachtpost gaat bij alle patiënten een kijkje nemen of alles in orde is. 
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Klaarzetten van de medicatie voor de volgende dag . 
Eventuele ontslagen klaarmaken. 
2x per nacht patiënten droogleggen, wisselhoudingen geven,… 
Eventueel verpleegdossiers overschrijven. 
Verzorgingskarren aanvullen. 
Controle glucometer. 
 

06u45 Start morgenpost 
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2.3    Weekindeling 

 Bedlinnen verschonen  

 DONDERDAG  de kamers  aan de voorkant (K 12 – K 22) 

 VRIJDAG  de kamers  aan de achterkant (K 30 – K 37)  

Dit houdt in: hoeslaken, steeklaken, kussenslopen en laken worden proper  

opgelegd. De sprei moet je niet vervangen tenzij deze vuil is. 

Dagelijks wordt er gekeken of er vuil bedlinnen is, dit wordt dan zeker 

vervangen! 

 

 Patiënten wegen 

Op DINSDAG worden alle patiënten gewogen. De gewichten worden genoteerd 

op het gewichtenblad en pc en daarna ingevuld in het verpleegdossier + steeds 

het verschil met het vorige gewicht noteren. 

 

 Valscreening 

Bij opname en iedere WOENSDAG doen we bij iedere patiënt een valscreening. 

Dit vind je terug achter tabblad NR° 5.  

Na ieder valincident moet er een nieuwe valscreening gebeuren. 

 

 Teamvergadering 

Teamvergadering gaat door op DONDERDAG van 10u30 - 12u. 

Eerst is er een multidisciplinaire bespreking (met de Arts, vpk, kinesist, 

ergotherapeut, sociaal assistente, logopediste, diëtiste).  

Iedere patiënt wordt dan afzonderlijk geëvalueerd.  

De 2 kantverantwoordelijke vpk volgen, indien mogelijk, achtereenvolgens het 

teamoverleg mee. Bij vragen/ problemen kan je bij een andere vpk terecht. 

 

 Familiegesprekken 

Via de sociale dienst of de verpleging kan de familie een afspraak maken voor een 

gesprek met de dokter.  

De gesprekken  gaan door op donderdag na de teamvergadering vanaf ongeveer 

12u. 
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2.4      Specifieke verpleegkundige interventies 

2.3.1 Ademhalingsstelsel: 

 Controle ademhaling 

 O2-toediening via O2-bril of O2-masker 

 Aërosoltherapie via perslucht 

 Aspireren bovenste luchtwegen 

 

2.3.2 Bloedsomloopstelsel: 

 Bloedafname 

 Aanbrengen van verbanden en/of kousen tot preventie of 

behandeling van veneuze aandoeningen of oedemen 

 Aanbrengen I.V.-catheter 

 Voorbereiding – toediening  en toezicht op I.V. perfusie, transfusie 

 Controle bloeddruk en pols 

 Gebruik van de glucometer 

 

2.3.3 Spijsverteringsstelsel: 

 Opvolgen voeding en gerichte hulp bieden bij enterale 

voeding/vocht 

 Toedienen van sondevoeding via microsonde of gastrostomiesonde 

 Inbrengen maagsonde 

 Opvolgen van ontlasting, gevaar voor faecalomen en 

overloopdiarree 

 Manuele verwijdering van faecalomen (PPA) 

 Lavementen en microclysma’s  zetten 

 Verzorging stoma 

 Voorbereidingen maag-darmonderzoeken 

 

2.3.4 Urogenitaal stelsel: 

 Bladderscan 

 Voorbereiding en/of uitvoering van blaassondages 

 Eenmalige sondages 

 Toezicht op blaassondes 

 Blaastraining 

 Toezicht op continentie en incontinentie 
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2.3.5 Huid en zintuigen: 

 Wondzorg 

 Verwijderen van  hechtingen 

 Preventie van decubitus d.m.v. wisselhoudingen, hulpmiddelen, 

opzitten, mobilisatie,… 

 

2.3.6 Medicamenteuze toediening: 

 Controle en toediening van perorale medicatie 

 Controle en toediening SC-inspuitingen 

 Controle en toediening I.M. inspuitingen 

 Controle en toediening I.V. medicatie via perifere of centraal 

veneuze katheter 

 

2.3.7 Parameters: 

 Opnemen en inschrijven van verschillende parameters: 

- T°   -      Gewichten   

- BD   -      Ontlasting 

- Pols   -      Pijn 

- Glucometrie  -      AH 

- EWS-score 

2.3.8 Mobiliteit: 

 Wisselhoudingen 

 Mobilisatieoefeningen 

 Gebruik van de actieve en passieve tillift 

 Gebruik van de stedy 

 

2.3.9 Hygiëne: 

 Totaalzorg patiënt 

 Bedbaden, wassen aan de lavabo, bad of douche 

 Handhygiëne 

 Toepassen van juiste isolatiemaatregelen bij geïsoleerde patiënten 

 Gebruik van de washandjes (wassen zonder water en zeep) opgewarmd 

op 30 sec in de daarvoor voorziene microgolfoven in de dagzaal  

 

2.3.10 Begeleiding: 

 ADL (stimulatie tot zelfzorg), transfers motiveren in samenspraak 

met kiné en ergo 

 Omgang met bejaarden, stimulatie tot behoud van hun eigen 

waardigheid 

 Omgang met dementerende bejaarden 

 Vervoer van patiënten voor therapie en/of onderzoeken 
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2.3.11 Fysische beveiliging: 

 Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels, 

fixatiemiddelen 

 Maatregelen ter voorkoming van decubitusletsels (blauwe zitkussens) 

 Toezicht op mobiele (dementerende) patiënten 

 

2.3.12 Verpleegkundige activiteiten die verbandhouden met het stellen van 

de diagnose: 

 Bloedstalen afnemen (veneus of perifeer) 

 Staalname van urine en stoelgang 

 ECG nemen 

 Meten van de parameters 

 Nemen van wondculturen 

 

  



 
14 

 

3 Specifieke aspecten op deze afdeling 

 

3.1   Multidisciplinariteit 

Multidisciplinair samenwerken! 

 

3.2   Observatie en rapportage 

Observeren is een heel belangrijke verpleegkundige taak. Wanneer de symptomen 
zich meer op de achtergrond voordoen, is observatie nog belangrijker. 

 Ademhaling :  -  symptomen dyspnoe 
-  hypoxie 
-  hyperventilatie 

 Overgevoeligheidsreacties en shock t.g.v. antibioticatherapie 
 Toezicht therapietrouw en nauwkeurigheid bij de patiënten (medicatie, 

aërosol, O2,…) 
 Nauwkeurige vochtbalans 
 Nauwkeurige totaalzorg 
 Observatie parenterale medicatietoediening 
 Mondzorg na gebruik van aërosol en orale corticoïden 
 Opvolging faeces 

 

Mondelinge en schriftelijke rapportage van gegevens bekomen d.m.v. continu 
observeren, begeleiden en verzorgen van de patiënten. 

Studenten rapporteren steeds mondeling onmiddellijk aan de verantwoordelijke 
verpleegkundige en rapporteren schriftelijk in het verpleegdossier. 

Bloeddruk, glucometrie en andere parameters worden zo snel mogelijk schriftelijk 
gerapporteerd. 

Afwijkende parameters  steeds onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke 
verpleegkundige. 

Ook bij normale parameters  meldt even dat er geen bijzonderheden zijn. 
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4 Verwachtingen van de afdeling t.o.v. de student 

 

4.1  Algemene verwachtingen ongeacht het opleidingsniveau 

 Na een korte inwerkperiode inzicht krijgen in de werking van de dienst.  

 Er wordt verwacht dat de student zelf initiatief neemt tot vragen stellen, 

observeren, vragen om technieken te oefenen,… 

 Op eigen niveau verantwoordelijkheid nemen. 

 Betrouwbaar zijn, het beroepsgeheim respecteren 

 Informeer je alvorens een taak aan te vatten, toon interesse voor de gehele 

gang van zaken. 

 Probeer dingen die je niet weet eerst zelfstandig op te zoeken. Vind je het niet 

vraag dan gerust uitleg aan de verpleging. 

 Wees opmerkzaam, leer juist en volledig rapporteren. 

 We verwachten een vriendelijk en voorkomend optreden. 

 Leg op een natuurlijke en spontane manier contact met  collega’s of andere 

medewerkers. Zo wordt samenwerken prettig. 

 Wees stipt, gebruik een correcte taal, zorg voor een verzorgd uiterlijk. 

 Tracht de vaardigheid te ontwikkelen om te leren omgaan met de 

beperkingen van de realiteit. 

 Tracht de begeleiding positief te bekijken, evenals de plaats van de stagiaire 

in de hiërarchische structuur. Hierin is tevens een correcte mondigheid op z’n 

plaats. 

 Tijdens de briefing wordt zowel inbreng als vraagstelling vanwege de student 

verwacht. 

 Feedback: schrijf eerst zelf een zelfreflectie en vraag dan nog verdere FB aan 

je gekoppelde VPK 
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Student 1ste jaar (module 1+2) 

 Leren samenwerken 
 Contact kunnen leggen met de patiënt 
 Hulpvaardig zijn voor de patiënten 
 Geduldig zijn 
 Goede observatie 
 Leren rapporteren (mondeling & schriftelijk) 
 Leergierig zijn 
 Aangeleerde technieken kennen en kunnen toepassen in de praktijk 

 

Student 2e jaar (module 3+4)  

 Idem 1ste jaar. 
 Eerstejaarstechnieken ordelijk, vlot en nauwkeurig kunnen uitvoeren. 
 Aangeleerde tweedejaarstechnieken kennen en leren toepassen in de praktijk. 
 Initiatief name, eigen werk goed kunnen organiseren, het werk vlot weten aan 

te pakken. 
 De noden van een patiënt leren aanvoelen, zich kunnen inleven in hun situatie 

en persoonlijkheid. 
 Observeren in functie  van ziektebeelden en verpleegproblemen en correct 

trachten te rapporteren. 
 Aandacht ontwikkelen om informatie op te doen en het stellen van gerichte 

vragen. 
 

Student 3e jaar 

 Eerste- en tweedejaarstechnieken perfect kunnen uitvoeren 
 Derdejaars technieken kennen en leren toepassen in de praktijk. 
 Zelfstandig kunnen werken, werk efficiënt kunnen organiseren, leren 

fungeren als leider van een team. 
 Vlotte werking. 
 Gericht observeren, correct rapporteren. 
 Zich betrokken voelen bij de noden van een patiënt, zich verantwoordelijk 

weten voor de realisatie van die noden, zelf hulp bieden of hulp inroepen van 
een deskundige. 

 De taak van teamverantwoordelijke kunnen uitvoeren. 
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4.2 Verwachtingen van de school t.o.v. de afdeling 

 Leersituaties aanbieden en creëren 
o Inlichtingen omtrent technieken 
o Ruimte scheppen om informatie te verwerven; stagiaire betrekken in 

een zo breed mogelijke waaier van leermomenten. 
 Elke verpleegkundige heeft t.o.v. de stagiaires een begeleidende taak, men 

verwacht van hen een begeleidende aanpak en houding in het 
verplegingsgebeuren. 

 Inlichtingen waarborgen over de prestaties en het gedrag van de stagiaires. 
 Een bijzondere en intense samenwerking met de stagementoren. 
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5 Aanbod van leermomenten voor de student 

 
 Verpleegactiviteiten en technieken 
 

o 1ste jaar: volgens het modulair systeem 
o 2de jaar:  volgens het modulair systeem 
o 3de jaar:  alle gekende technieken  

                              + functioneren als teamverantwoordelijke 
 

 Bijwonen van ( indien mogelijk voor de dienst): 

 
o Voorbereidingen en nazorgen voor een onderzoek 
o Patiëntenbespreking: actieve deelname van stagiaire  
o Echo’s 
o CT, RX,… 
 

 
 Observatie van patiënten en rapporteren 
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6 Evaluatie 

 
Feedbackformulieren worden dagelijks door de student zelf aangeboden aan de 
verpleging.  
De student probeert op voorhand een eigen beoordeling neer te schrijven (wat ging er 
goed, wat kan beter, wat moet ik nog beter kennen,…) en daarna kan de verpleegkundige 
eventuele aanvullingen noteren. Op deze manier ben je meer bezig met je eigen 
leerproces! 
 
 
 

7 Informatie 

 
 Verpleegkundige & medische informatie kan ingekeken worden in de grijze 

verpleegdossiers  
 Raadpleeg het procedureboek op intranet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hopen dat jullie na het doornemen van deze brochure al een beetje beter op 
de hoogte zijn over de werking van onze dienst. 

Alvast veel succes !!!! 
 

           Het team van LC0 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://howtocleancar.info/wp-content/uploads/cartoons/nurse_cartoon_picturescute_cartoon_nurse_with_big_stock_illustration_istock_380x380.jpg-e9cf0e9bcc5440824e760f0b2b9652bd.jpg&imgrefurl=http://cartoons-picture.blogspot.com/2012/12/nurse-cartoon-pictures.html&usg=__-wziMrWlWdaDG2JCF8qJY6x2z1A=&h=380&w=380&sz=38&hl=nl&start=4&sig2=4w5iKs94aumB4PA1CCyxYg&zoom=1&tbnid=HF8wqbx_0H9B9M:&tbnh=123&tbnw=123&ei=bHIHUoKpKIrQsgbczIHgDg&prev=/search?q=cartoon+nurse&sa=N&hl=nl-BE&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDEQrQMwAw

