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Voorwoord 
 
 
 
Het team van LC1 wil je van harte welkom heten. 
Deze brochure is bedoeld om je een idee te geven over de werking en het hele 
dienstgebeuren op onze afdeling, zodat je vrij snel zo optimaal mogelijk kan 
functioneren en weet wat de verwachtingen zijn die aan jou gesteld worden. 
Enerzijds ga je veel de kans krijgen om te leren, alsook de mogelijkheden krijgen om 
te groeien. Anderzijds verwachten we enige zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheidszin. 
Onze patiënt is ook uw patiënt! Teamwork is zeer belangrijk. 
De patiënten hebben zeker recht op een goede verpleegkundige verzorging wat 
inhoudt: verpleegtechnische handelingen maar ook aandacht en toewijding, zowel 
voor de patiënten als voor de families. Kortom een holistische visie dient gehanteerd 
te worden. 
Je zal hier ook in contact komen met het paramedisch personeel waarmee we een 
goede band hebben. Een goede communicatie is hier dan ook vereist! 
We vragen van jou om enerzijds goed te rapporteren maar anderzijds hoef je niet te 
twijfelen om vragen te stellen of indrukken weer te geven. 
We wensen je veel werkvreugde toe. 
 
 
 

Namens het team van LC1 
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1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 

 

1.1 Architectuur 
 

De afdeling LC1 is gesitueerd binnen campus Sint Barbara te Lanaken. 
 

De eenheid ligt op de eerste verdieping van de C-blok en telt 30 bedden verdeeld over 8 
eenpersoonskamers en 11 tweepersoonskamers. 

 
De bedverdeling:  

 26 bedden voor (ortho-)geriatrische en infectieziekten patiënten 

 4 bedden voor heelkundepatiënten 
 

Vooraan in de gang ligt het bureel van de afdelingsarts. 
Iets verder aan dezelfde kant bevindt zich de berging met niet-steriel materiaal, de keuken 
en de rolstoelberging waar ook de bladderscan en het ECG-toestel staan. 
Centraal bevinden zich de verpleegpost met daarnaast een ruimte voor steriel materiaal en 
geneesmiddelen. Hier tegenover bevindt zich de dagzaal, spoelruimte en linnenkast. 
Achteraan in de gang ligt het bureel van de  hoofdverpleegkundige. 

 
 

1.2. Multidisciplinair team 

 

Medisch team  Medisch diensthoofd  Dr. H. Daniëls   

Internist-Geriater, specialist 
infectieziekten 

Dr. J. Meeuwissen  

Verpleegkundig team Verplk. Paramed. Directeur  Kurt Surmont 

Divisiemanager  Jo Claes 

Zorgcoördinator  Sanne Thijs 

Hoofdverpleegkundige  Uschi Colemonts 

Stagementoren   Wendy Vliegen  
Conchi Morales 
Lindsay Geraerts 
Sara Machiels 
Danielle Depaire 
Rita Hamaekers 

Paramedici  Kinesitherapeuten Nick Wirix 
Calsius Brigitte 

Ergotherapeute Hanne Martens   

Logopediste Annemie Monard 

Patiëntenbegeleiding  Ingrid Daemen  

Diëtiste  Kirsten Cardone  



 

1.3. Patiëntenpopulatie 
  

1.3.1 De geriatrische patiënt  
 
a. Het zorgprogramma geriatrie  
 
In 2007 verscheen een KB waarin het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt wordt 
beschreven. Het zorgprogramma houdt in dat het ziekenhuis volgende diensten dient aan te 
bieden:  

 Een erkende dienst geriatrie (kenletter G) 
Op één van deze diensten ga jij nu stage doen of start jij met de 
tewerkstelling.  

 Een geriatrisch consult  
De consultatie geriatrie bevindt zich op het gelijkvloers van de K-blok in 
campus SJ (Genk). 

 Een dagziekenhuis voor de geriatrische patient  
  Dit bevindt zich ook op het gelijkvloers van de K-blok van campus SJ. 

 Een interne liaison  
Dit team bestaat uit een arts, 2 vaste verpleegkundigen en een 
ergotherapeute. Zij geven hoofdzakelijk adviezen voor de geriatrische 
patiënten op de niet-geriatrische afdelingen. Zo nodig kunnen zij ook een 
beroep doen op andere disciplines, zoals een psycholoog, kiné,… 

 Een externe liaison  
  Hiervoor zorgt de dienst patiëntenbegeleiding.  
 
b. Doelpopulatie  
 
Het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt is bedoeld voor patiënten, gemiddeld ouder 
dan 75 jaar, die een specifieke aanpak nodig hebben omwille van volgende redenen:  

 Fragiliteit 

 Actieve polypathologie  
Vaak voorkomende pathologieën zijn: dementie, hartdecompensatie, COPD, 
diabetes, pneumonie, decubitus, nierinsufficiëntie, CVA, wervelfractuur, verschillende 
fracturen zoals heup, knie, pols, pubistak, femur, … 

 Atypische klinische beelden  

 Verstoorde farmacokinetica  
De geriatrische patiënt neemt vaak verschillende soorten geneesmiddelen. Door 
bijvoorbeeld een gestoorde nierfunctie wordt deze medicatie niet altijd optimaal 
opgenomen 

 Gevaar voor functionele achteruitgang 

 Gevaar voor deficiënte voeding  

 Tendens tot inactiviteit en bedlegerigheid, met toegenomen risico op opname in een 
instelling en afhankelijkheid bij activiteiten van het dagelijkse leven 

 Psychosociale problemen  
Somatische aandoeningen hebben vaak psychische gevolgen, zoals delirium. 
Anderzijds kunnen psychiatrische ziektebeelden zich voordoen als een somatische 
aandoening.  
Voorbeeld 1: Een patiënt heeft schrik om te vallen. Hierdoor gaat hij minder stappen, 
waardoor de spiermassa afneemt. Het gevolg is dat het valrisico stijgt. 
Voorbeeld 2: Een alleenwonende patiënt heeft soms de neiging om eenzijdige 
maaltijden te gebruiken waardoor hij bepaalde voedingsstoffen mist. 
Vaak voorkomende psychische problemen zijn dementie, depressie en delirium. Het 
is niet altijd eenvoudig het onderscheid te maken.  
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Ook moet men in de zorg voor de geriatrische patiënt steeds rekening houden met 
de sociale context. Thuis worden zij vaak geholpen door mantelzorgers. Als zij deze 
zorg niet meer aankunnen, kan deze aanleiding geven tot opname in een rusthuis. 
 

1.3.2 De patiënt met infectieziektes 
 

Vermits we ook een dienst infectieziekten zijn, kunnen we dergelijke patiënten bij ons 
verwachten. Bij hun is symptoombehandeling zoals bijvoorbeeld pijnklachten en isolatie- en 
antibioticabeleid zeer belangrijk. 
 

1.3.3 De heelkunde patiënt 

 
Sinds januari 2016 verblijven er ook enkele patiënten op onze afdeling die opgenomen 
worden omwille van een geplande heelkundige ingreep. De disciplines die hier vooral 
voorkomen zijn: 

 Orthopedie: schouder of knie operaties 

 Plastische chirurgie: buikwand correcties, borstverkleiningen… 

 Abdominale chirurgie: gal operatie, littekenbreuk… 
Ook de patiënten met een complicatie na een dagklinische heelkundige ingreep, die een 
nachtje opgenomen dienen te worden, komen bij ons terecht. 
Deze patiënten blijven gemiddeld 1 tot maximum 4 nachten. Pre- en postoperatieve zorgen 
zijn bij deze patiënten heel belangrijk. Pijnbeleid en opvolging van parameters na de operatie 
is bij deze populatie dan ook erg relevant. 

 
 

2. TAAKINHOUD EN VERDELING 

 

2.1. Organisatie van de verpleegzorg 
 

In teamverband werken we zoveel mogelijk volgens het model van “geïntegreerde 
verpleegkunde” met als doel kwaliteitsvolle totaalzorg van de toegewezen patiënten. Via de 
patiëntentoewijzing, opgesteld door de hoofdverpleegkundige, is de afdeling opgedeeld in 4 
kanten tijdens de ochtendshift en in 3 kanten tijdens de middagshift. De patiënten worden zo 
ingedeeld in groepen, voor wiens totaalzorg telkens 1 verpleegkundige verantwoordelijk is. 
Deze verantwoordelijkheid houdt in dat men zorgt dat de toegewezen taken zijn uitgevoerd, 
niet noodzakelijk dat men ze allemaal zelf doet. Zo kan een teamlid gerust hulp vragen of 
taken verdelen onder collega’s, die het minder druk hebben op dat moment. De 
verschillende verpleegkundigen helpen elkaar in alle collegialiteit, maar elk blijft 
verantwoordelijk voor zijn eindresultaat.  
Eén verpleegkundige is verantwoordelijk voor de opnames van de heelkundepatiënten. 
De patiëntentoewijzing wordt door de hoofdverpleegkundige in het dagboek genoteerd.  

 
Er zijn 3 briefingsmomenten per dag: 

 van 06.45u tot 07.00u 

 van 13.30u tot 14.30u 

 van 21.45u tot 22.00u 
 
 

2.2. Dagindeling ZEKER TE LEZEN !!!! 
 

   06.45u   Briefing door de nachtdienst via briefingsblad 
07.15u   Door verpleegkundigen: 

medicatie nakijken en uitdelen; 
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   bloedafnames en weefselstalen afnemen; 
parameters nemen: T°, pols, BD en AH, pijn, misselijkheid, 
saturatie (EWS);  
hygiënische zorgen: toedienen van bedbaden en toilet aan de 
lavabo 

08.00u   Opdekken van ontbijt en zo nodig maaltijdbegeleiding; 
patiëntentransport naar fysio en medisch-technische 
onderzoeken; 
afruimen van het ontbijt 

08.00u Individueel briefen met de behandelende arts en 
dagverantwoordelijke   

09.30u  Zorgen voor de beddenopschik en het opruimen van de 
patiëntenkamers 

 Planning heelkundepatiënten voor dag nadien bekijken 
10.00u De verpleegkundigen en logistieken nemen samen koffiepauze 

op de afdeling 
10.30u  Logistieken + verpleegkundigen: spoelruimte in orde brengen, 

linnenkar klaarmaken, keuken opruimen, volle linnen- en 
vuilzakken dichtbinden en in de voorziene karren leggen. 

 Verpleegkundigen: wondzorg (DAV, hechtingen verwijderen, 
verband met wiek, vacuumtherapie, …) 

11.00u  Klaarzetten van de medicatie voor de volgende 24u, bestellen 
indien nodig   

11.30u  Invullen van het verpleegdossier: noteren van parameters en 
observatieverslagen 

12.00u  Opdekken van middagmaal, uitdelen van medicatie, 
maaltijdbegeleiding,  
afdekken van het middagmaal,  
hulpbehoevenden in bed leggen en indien nodig vervangen van 
incontinentiemateriaal 

 13.00u   Middagpauze op dienst 
13.30u  Briefing aan de middagpost  

   14.30u   Nakijken van medicatie + klaarzetten medicatie IV;  
    ontslagen patiënten bedlinnen verwijderen en kamer ordenen 

15.15u:   Einde van de morgenpost 
15.30u: Middagronde: hulpbehoevenden uit bed halen en eventueel 

vervangen van incontinentiemateriaal 
16.30u   Korte koffiepauze indien mogelijk 
17.00u   Opdekken van het avondmaal  

hulp bieden bij het avondmaal aan hulpbehoevende patiënten 
en medicatie po geven 
bedlegerige patiënten worden terug opgezet voor het 
avondmaal 

18.00u   Afdekken van het avondmaal 
18.30u:   Avondpauze en etenskar naar de centrale keuken brengen 
19.30u:   Avondronde 

IV-medicatie en pijnmedicatie optrekken en toedienen SC-
inspuitingen bij patiënten, 
De hulpbehoevende patiënten in bed leggen, avondmedicatie 
toedienen en slaapmedicatie toedienen 
Nodige observaties noteren in het verpleegplan 

21.45u    Briefing aan de nachtpost  
22.00u   Controle patiënten  

   Medicatie toedienen volgens afspraak  
   Ontslagvoorbereiding volgens procedure  
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   Verpleegplannen overschrijven  
   2x patiënten droogleggen en wisselligging geven indien nodig 
   Verzorgingskarren aanvullen  

Linnen- en vuilzakken per kant klaarzetten voor de morgenpost 
06.45u   Briefing aan morgenpost    

 
 

2.3. Het gebruik van een verpleegkundig patiëntendossier 
 

Inhoud: 

 Anamneseblad, waarop persoonlijk, sociale, fysische gegevens vermeldt staan 

 Blad van medische orders, met vermelding van aangevraagde onderzoeken, 
behandelingen e.d., wondzorg evaluatieblad en verpleegkundige aandachtspunten.   

 Zorgenplan, alle verpleegkundige zorgen worden dagelijks aangetekend voor de 
volgende dag (vb. gebruik van M.V.G.-codes) en paraaf van verpleegkundigen 

 Medicatie- en parameterblad 

 Evt. verslag te noteren bij verpleegkundig-paramedisch verslag (zie achterzijde van 
medisch orderblad) 

 

2.4. Aandachtspunten voor studenten op onze verpleegeenheid 

 

 De student wordt steeds toegewezen aan de gediplomeerde verpleegkundige die 
verantwoordelijk is voor de haar toegewezen patiëntenkamers, opgemaakt door de 
hoofdverpleegkundige. Ook als derdejaarsstudent werk je altijd onder het toezicht 
van een verpleegkundige. 

 De beloproepen beantwoorden van de patiënten (gebruik van belsysteem en rood 
signaal) 

 Steeds zeer goed observeren en melden aan verantwoordelijke verpleegkundige! 

 Rapporteer afwijkende waarden (parameters) steeds onmiddellijk aan 
verantwoordelijke verpleegkundige, vooral wat betreft vitale functies 

 Probeer steeds een hechte groep te vormen en de meer ervaren stagiairs nemen de 
andere onder de arm en begeleiden hen. 

 Begeleiding van de patiënt en de familie is voor de student steeds een leersituatie en 
gebeurt altijd in samenspraak met de verpleegkundige. 
 
 

 

3. AANDACHTPUNTEN m.b.t. PATIËNTENZORG 

 

3.1 Algemeen  
 

We herinneren je aan je beroepsgeheim. Aandacht hiervoor siert bovendien je 
persoonlijkheid. 
 

De patiënten hebben recht op privacy: deur en tussengordijnen sluiten tijdens verzorging en 
maak gebruik van molton/lakenbedekking. Spreek ze aan met ‘mevrouw’ of ‘mijnheer’, niet 
‘vake’, ‘moeke’ of ‘mevrouwtje’. 
 
Je werkt als student steeds onder de begeleiding van één verpleegkundige. Indien je start 
als tewerkgestelde verpleegkundige, sta je normaalgezien de eerste dagen gekoppeld aan 
een andere verpleegkundige. 
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De juridische verantwoordelijkheid. Meld steeds dadelijk fouten of ongevallen. Dit 
berokkent jou en de patiënt het minste nadelen.  

 

Veiligheid van de patiënten. Uiterste aandacht voor valrisico’s en valpreventie: trek de 
veiligheidshekken, waar nodig, op vraag van patiënt of familie omhoog. Wanneer een patiënt 
opzit, fixeer hem zo nodig op een veilige wijze, bijvoorbeeld met een voorzettafel. 

 

Rapporteer in het bijzonder afwijkende bevindingen, als student, dadelijk aan de 
verpleegkundige waarmee je werkt. Je inbreng wordt zeker geapprecieerd. Iedereen vult 
voor zijn of haar vertrek na de shift het verpleegdossier in (parameters en eventueel 
verslag). 
 

Zorg voor een open communicatie, waarbij iedereen zich goed voelt. Stel je open voor 
feedback en bespreek je problemen en opmerkingen met een mentor, verpleegkundige of 
hoofdverpleegkundige. Blijf er zeker niet mee zitten. 

 

Ziekenhuishygiëne en orde op de kamer: laat geen gebruikte nachtemmers, bedpannen, 
urinalen en vazen achter. Vervang dagelijks het steeklaken en de kussensloop, het andere 
linnen enkel wanneer nodig. Belangrijk is ook de aandacht voor de vuile utility; wanneer je 
hier een vuil item plaatst, dien je dit nadien natuurlijk zelf ook proper te maken. 
 

3.2 Administratie 
 

Indien je onverwachts afwezig zal zijn, verwittig je zo spoedig mogelijk de afdeling én als 
student ook de school. Je kan onze afdeling altijd bereiken via het nummer 089/32.62.52. 
 

Als je het als student zijnde verkiest, mag je je telefoonnummer noteren achter je naam op 
het uurrooster. Het kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden : afwezigheid door 
bijvoorbeeld een wegongeval, ziekte op de afdeling, misschien een vakantiejob in het 
verschiet, …   
 

Een prikongeval: indien je je prikt aan een gebruikte naald, meld je dit dadelijk aan de 
verpleegkundige of hoofdverpleegkundige. Zij zullen je verdere instructies geven conform de 
gebruiken van het ZOL. Als student dien je ook aangifte te doen via een 
verzekeringsformulier van de school.  
 

3.3 Geriatrische patiënten zijn “specials” 
 

Geriatrische patiënten zijn (volledig) afhankelijke mensen qua hygiëne, kleden, 
verplaatsen, continentie en voeding. Elk van deze facetten vraagt om een ‘bewuste’ 
benadering. 
 

Bedlegerige patiënten krijgen een molton of ondoordringbaar steeklaken om op een 
vlotte en veilige wijze te kunnen tillen. Tijdens deze techniek wordt het gevaar voor 
schadelijke schuifkrachten grotendeels voorkomen (decubituspreventie – wisselhouding).  
 

Bijzondere aandacht dus ook voor decubituspreventie en -wonden: inspecteer dagelijks 
stuit, hielen, ellebogen, …Maak gebruik van plastic huidfolie, wisselhouding en correcte 
positionering. 
 

Voeding: vaak met voorbereidende zorg (pakjes openmaken, smeren, kopje vullen, 
voorsnijden, wegwerpbavet aandoen,…). 
Bij het afruimen, heeft de patiënt voldoende gegeten? Rapporteer dit aan de verpleging! 
Noteer indien nodig op het voedingsblad. 
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Vochtinname: geef de patiënt de mogelijkheid regelmatig te kunnen drinken (water en 
beker binnen handbereik). Geef hen indien nodig effectief te drinken. Op warme  dagen 
heeft de oudere zorgvrager meer nood aan vocht. 
 

Defaecatie dagelijks opvolgen en rapporteren. Obstipatie is een vaak voorkomend 
verschijnsel. Het gevaar voor faecalomen is groot. 
 

Elke patiënt moet een identificatiebandje aan de pols dragen. Indien dit niet het geval is, 
rapporteer dit aan de verpleegkundige of maak het in orde. 
 

Urinedebiet noteren ’s morgens bij patiënten met een blaassonde en urinezak ledigen.  
 

Parameters nemen 2x/dag, tijdens de ochtend- en avondshift, tenzij anders bepaald. Van 
elke patiënt wordt dan de bloeddruk, pols, ademhaling, temperatuur en het bewustzijn (EWS 
score) genoteerd. Eenmaal per week op maandag/dinsdag worden alle patiënten gewogen.  

 

3.4 Specifieke verpleegkundige interventies (meest voorkomende) 

 

3.4.1. Ademhalingsstelsel 

 Controle A.H.  

 O2-toediening via O2-bril of O2-masker 

 Aërosoltherapie via perslucht  

 Opvolging en onderkennen van kortademigheid 

 Aspireren van de bovenste luchtwegen (zelden) 
 

3.4.2. Bloedsomloopstelsel 

 Aanbrengen van I.V.-catheter 

 Voorbereiding - toediening van - en toezicht op I.V. perfusies,  transfusies  

 Voorbereiding en toediening van I.V. medicatie 

 Controle pols en BD  

 Controle perifere circulatie na gipsverband of drukverband 

 Veneuze puncties voor het nemen van bloedstalen  

 Gebruik van de glucometer  
 

3.4.3. Spijsverteringsstelsel 

 Toedienen van sondevoeding via microsonde of gastrostomiesonde 

 Inbrengen van maagsonde (zelden) 

 Verzorging stoma's 

 Manuele verwijdering van faecalomen (PPA) 
 

3.4.4. Urogenitaal stelsel 

 Toezicht en plaatsen van een verblijfsonde, bijhouden van urinedebiet, per shift 
urinezak ledigen 

 Toezicht drainage via suprapubische katheter 

 Incontinentietraining 

 Eenmalig sonderen (bij urineretentie) na bladderen 

 Bladderen na het verwijderen van een verblijfssonde 
 

3.4.5. Huid en zintuigen 

 Droog aseptische verbanden 

 Septische verbanden 

 Wondzorg met wieken  
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 Verwijderen van hechtingen 

 VAC-therapie 

 Verzorging DVC 

 Drains verzorgen en verwijderen 
 

3.4.6. Metabolisme 

 Glucometer gebruiken om glycemie te bepalen 

 Inzicht krijgen in de behandeling van diabetespatiënten 

 Toediening van insuline 

 

3.4.7. Medicamenteuze toedieningen 

 Controleren en toedienen van perorale medicatie 

 Toedienen S.C. inspuitingen bv. insuline of Clexane 

 Toedienen I.M. inspuitingen bv. Solu-medrol 

 Controle en toediening van I.V. medicatie via perifere of centrale veneuze katheter 
 

3.4.8. Voedsel en vochttoediening 

 TPN toediening 

 Controle en toediening infuusvloeistoffen 

 Maaltijdbegeleiding indien nodig 

 Controle vochtinname per os 

 Diëtiste of logopediste inschakelen 
 

3.4.9. Mobiliteit 

 Wisselhouding bij bedlegerige patiënten 

 Hulp bij patiënten met rolstoel, gips, enz. 

 Opzetten met actieve en/of passieve tillift  

 Correct gebruik van decubituspreventiemiddelen 
 

3.4.10. Hygiëne 

 Totaalzorg patiënt (DT, gebit, nagels, …) 

 Toedienen van bedbaden 

 Hulp met toilet in bed of lavabo 

 Handhygiëne  

 Toepassen van isolatiemaatregelen in geval van geïsoleerde patiënten, zie zwarte 
map met geel etiket “isolatiebeleid” 

 

3.4.11. Fysische beveiliging 

 Fixeren drains, infuusleidingen, maagsondes ed. bij verwarde patiënten  

 Voorzettafeltjes of bedbaren gebruiken 

 Valpreventie en decubituspreventie  

 Enkel op vraag van patiënt of familie en als de toestand het niet anders toelaat 
 

3.4.12. Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van een 

diagnose 

 Bloedstalen afnemen 

 Urinestalen en/of -collecties afnemen 

 Stoelgangstaal afnemen (altijd bij diarree) 

 Sputum staal afnemen 

 Wondcultuur nemen 

  E.C.G. nemen 

 Meten van parameters  
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Voor de heelkundepatiënten en de patiënten van infectieziekten, geldt ook bovenstaande. 
 
 
 

4. VERWACHTINGEN t.o.v. STUDENTEN & LEERMOGELIJKHEDEN 

 

4.1 Algemene verwachtingen ongeacht het opleidingsniveau 

 

 Na een korte inwerkingsperiode inzicht krijgen in de werking van de dienst.  Er wordt 
verwacht dat de student zelf het initiatief neemt, vragen stelt, observeert, … 

 Op eigen niveau verantwoordelijkheid nemen 

 Betrouwbaar zijn, beroepsgeheim respecteren 

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

 Wees opmerkzaam, leer juist en volledig rapporteren 

 We verwachten een vriendelijk en voorkomend optreden 

 Leg op een natuurlijke en spontane manier contact met meerderen en 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. 

 Tijdens de patiëntenbespreking wordt zowel inbreng als vraagstelling vanwege de 
student verwacht. 

 Maak kenbaar (bv. tijdens introductiegesprek) wat je eigen doelstellingen en 
verwachtingen zijn t.a.v. de stage en de afdeling. 

 Tracht de begeleiding positief te bekijken , evenals de plaats van de stagiair in de 
hiërarchische  structuur. Hierin is tevens een correcte mondigheid op zijn plaats. 

 2de en 3de jaars studenten kunnen na overleg met hun verpleegkundige een 
onderzoek (buiten de afdeling) mee volgen. Zij delen dit mee aan de 
hoofdverpleegkundige en/of de stagebegeleider. 
 

4.2 Verwachtingen van de dienst per opleidingsniveau 

 
Eerstejaars student (eerste en tweede module) 

 Tov de patiënten:  
 Leren omgaan met zieke bejaarde mensen, aanpassingsvermogen bezitten 

en verwerven om de noden aan te voelen;  
 Luisterbereidheid; 
 Tactvolle omgang, vriendelijk, lief en geduldig;  
 Zeer goed observatievermogen aankweken; 
 Leren interpreteren van gegevens; 
 Leren rapporteren , zowel schriftelijk als mondeling;  
 Beroepsgeheim  respecteren; 

 Leergierigheid en belangstelling tonen.  

 Tov het personeel en stagebegeleiding:  
 Correct, vriendelijk in omgang; 

 Behulpzaam zijn; 
 Aanvaarden van binnen de opleiding erkende taken;  
 Correcties aanvaarden, opmerkingen eventueel bespreken;  
 Op gepaste ogenblikken om uitleg vragen; 
 Mensenkennis opdoen.  

 Tov zichzelf: 
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 Zelfkritiek ontwikkelen;  
 Verzorgd uiterlijk; 
 Goede samenwerking tussen de studenten.  

 
Tweedejaars student  

 Tov de patiënten:  
 Idem eerstejaars;  
 Aanpassingsvermogen bezitten, noden aanvoelen;  
 Interpretatie van de juiste gegevens; 
 Juiste rapportage zowel mondeling als schriftelijk; 
 Begrijpend en bezorgd optreden; 
 Efficiënte werkorganisatie; 
 Nauwkeurig blijven uitvoeren van je verworvenheden;  
 Vlot tempo (nieuwigheden in trager tempo); 
 Vlot initiatief nemen; 
 Het eigen werk goed kunnen organiseren;  

 Verantwoordelijk werken en betrouwbaar zijn.  

 Tov het personeel en stagebegeleiding:  
 Goede mede- en samenwerking; 
 Vlotte initiatiefname; 
 Ondersteunen van de eerstejaarsstudenten;  
 Fouten kunnen erkennen en rustig bespreken van opmerkingen.  

 Tov zichzelf:  
 Zelfkritiek ontwikkelen; 
 Ondersteunen en begeleiden van eerstejaarsstudenten;  
 Verzorgd uiterlijk.  

 
Derdejaars student 

 Tov de patiënten:   

 Onderhandelingsbekwaam, pedagogische en psychologische benadering;  

 Zelfstandige werkorganisatie; 
 Nauwkeurig blijven werken; 
 Vlot tempo; 
 Besluitvaardigheid, oordeelsvermogen bezitten;  

 Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid; 

 De taak van teamverantwoordelijke aankunnen; 
 Het werk in een breed kader kunnen organiseren; 
 Zich betrokken voelen bij de noden van de patiënt en zich verantwoordelijk 

voelen voor het beantwoorden van die noden.  

 Tov personeel en stagebegeleiding:  
 Goede samenwerking; 
 Betrouwbaarheid; 
 Juiste correcte gedragsvorm, contact met meerderen en medestudenten.  

 Tov zichzelf:  
 Zelfkritiek; 
 Verzorgd uiterlijk.  

 

4.3 Leermogelijkheden 

 

De leermogelijkheden worden bepaald door het moment van het opleidingsniveau. Het 

is de verantwoordelijkheid van de student om de stagementor of verpleegkundige 

hierover te informeren. 
 

4.3.1. Psychomotorische aspecten 
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 Controle van de parameters (vitale & fysieke), EWS-score; 

 Lichamelijke zorgen voor de zieke zorgvrager (o.a. bedbad, toilet aan de lavabo); 

 Voeding van de zieke; 

 Toediening van lavementen; 

 I.M. en S. C. injecties toedienen; 

 Houdingen en goed installeren van de patiënten in bed of zetel; 

 Klaarmaken perfusies; 

 Wondverzorgingen; 

 Sondages; 

 Verzorging van postoperatieve patiënten (totaalzorg) onder begeleiding en 
supervisie;  

 Hulp bij distributie van medicatie (3de jaars studenten); 

 Assistentie verlenen bij venapunctie; 

 Totaalzorg van de patiënt; 

 Inoefenen van wondverzorging; 

 Teamverantwoordelijke zijn. 
 

4.3.2. Affectieve aspecten 

 Aanpassingsvermogen bezitten; 

 Luisterbereidheid; 

 Zeer goed observatievermogen aankweken (zowel fysisch als psychosociale 
gegevens zijn belangrijk); 

 Leren rapporteren (mondeling en schriftelijk); 

 Open communicatie nastreven en vriendelijk in de omgang; 

 Behulpzaam zijn; 

 Belangstelling en leergierigheid tonen; 

 Verantwoordelijkheid dragen; 

 Beroepsgeheim respecteren; 

 Initiatief nemen, gerichtheid naar informatie verwerven, bezitten; 

 Efficiënte werkorganisatie; 

 Interpretatie van juiste gegevens en juiste rapportering; 

 Oog leren hebben voor belangrijke details; 

 Tempowisselingen cfr. zorgenaanbod aankunnen; 

 Uitdrukkingsvaardigheid; 

 Soepele houding; 

 Zelfstandig functioneren; 

 Onderhandelingsbekwaamheid; 

 Pedagogische benadering van de gehele studentengroep (groepsleider); 

 Besluitvaardigheid vergroten; 

 Actieve participatie. 
 

4.3.3. Cognitieve aspecten 

 Theoretische kennis over de diverse topics bezitten; 

 Kennis omtrent de diverse ziektebeelden vergroten alsook de verpleegkundige 
benadering in analyse en toetsen aan de praktijk. 

 

4.4 Evaluatie 

 
In de helft van de stageperiode is er een tussentijdse evaluatie die je kan bijsturen indien 
nodig. Op het einde van de stageperiode gebeurt er een eindevaluatie. Deze wordt samen 
met de hoofdverpleegkundige, de monitrice en de stagementoren opgesteld aan de hand 
van jouw feedbackformulieren en na bespreking met verschillende verpleegkundigen. 
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Laat dit een fijne, aangename maar vooral een leerrijke stage voor je betekenen.  

En denk eraan: je staat er niet alleen voor, je wordt omringd door een sterk 

verpleegkundig team, aan wie je alles kan vragen. 
 
 
 
 

5. VERWACHTINGEN t.o.v. NIEUWE MEDEWERKER 

 

5.1 Algemene verwachtingen 

 
Voor de nieuwe medewerker gelden dezelfde verwachtingen als voor de derdejaarsstudent. 
Maar daar komt nog bij dat deze nieuwe medewerker vanaf de tewerkstelling 
verantwoordelijk is voor de aan hem of haar toegekende patiënten. 
Zie hiervoor ook de ‘afdelingsspecifieke inservicemap voor nieuwe medewerkers’. 
 

5.2 Evaluatie 

 
Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats, waar de verwachtingen worden 
scherpgesteld. Tegen het einde van het tijdelijk contract vindt er een ontwikkelingsgesprek 
plaats, tijdens het eerste jaar ook na 6 maanden en daarna jaarlijks. 
 

 


