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INTRODUCTIEBROCHURE  

 

GD25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

 

 

 

Welkom op de hospitalisatie-afdeling GD25. Wij willen je graag als student / nieuwe medewerker 

begeleiden op onze afdeling en ons inzetten zodat je een aangename stageperiode / loopbaan 

tegemoet gaat. 

 

Met deze brochure trachten we je wegwijs te maken op onze afdeling. Het is een beknopte handleiding 

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

artsen, hoofdverpleegkundige en 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 aan te passen. 

 

Wij wensen je alvast een aangename start! 

 

 

Namens het team. 
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1. VOORSTELLING VAN DE AFDELING 

 

 

1.1 Architectuur 

 

De afdeling GD25 is gelegen aan de Y-liften op de 2e verdieping van de D-blok. 

De afdeling telt 27 bedden. 

De patiëntenkamers zijn als volgt verdeeld : 

• op de lange gang: vijf kamers van 2 personen en  

drie kamers van 1 persoon 

• op de korte gang : zes kamers van 1 persoon en vijf kamers van 2 

personen 

 

Waar de lange gang en de korte gang samenkomen bevinden zich de balie, het lokaal 

van de hoofdverpleegkundige en de verpleegkundige werkruimte / apotheek. 

Op de lange gang bevinden zich de briefingsruimte, het dokterslokaal (Pneumologie), 

de spoelruimte, de keuken, de berging en het magazijn met het steriel en niet-steriel 

materiaal. Deze ruimtes worden gedeeld met GD20. 

In de apotheekruimte bevinden zich de kasten met de persoonlijke medicatie van de 

patiënten en de algemene apotheekvoorraad. Op het einde van de lange gang, 

bevinden zich de toiletten. Al deze ruimtes zijn enkel met badge toegankelijk, zorg 

dus dat je deze steeds, ZICHTBAAR, draagt! 
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1.2 Multidisciplinair team 

 

 

Medisch team   

 • Medisch coördinator van divisie 

2:  THORAX – CARDIO –

NEFRO 

 

Divisie 2 bestaat uit deze drie  

voorgaande pathologieën, doch op  

onze afdeling hebben wij 

cardiologische en pneumologische 

bedden. 

 

 

Dr. Vrolix  

 

 

 

 o Geneesheren Cardiologie Dr. Vrolix  

Prof. Dr. Mullens 

Prof. Dr. Dens 

Prof. Dr. Nuyens 

Dr. De Vusser 

Dr. Eerdekens 

Dr. Noyens 

Dr. Rivero 

Dr. Van Lierde 

Dr. Vandervoort 

Dr. Van Herendael 

Dr. Verhaert  

Dr. Dupont 

Dr. Ferdinande 

 

 o Geneesheren Pneumologie Prof. Dr. Thomeer 

Dr. Daenen 

Dr. Gubbelmans 

Dr. Michiels 

Dr. Klerckx 

 

 • Geneesheren-assistenten Deze wisselen regelmatig 

Verpleegkundig team   

 Divisiemanager Cindy Vanheusden  

 Zorgcoördinator Andy Swennen 

 Hoofdverpleegkundige Eline Moors 

 Stagementoren 

 

Opvang nieuwe medewerkers 

 

 

 

Marc Baeten, Harlof Brouwers, 

Angela Falco. 

Rosita Bolinius, Marc Baeten, 

Harlof Brouwers, Luc Mertens, 

Reinhilde Baerten. 
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1.3 Patiëntenpopulatie 

 

De patiëntenpopulatie betreft voornamelijk chronische patiënten met een cardiologische en/of 

pneumologische aandoeningen. 

Zie hier onder de meest voorkomende aandoeningen op onze dienst: 

 

Cardiologische aandoeningen Pneumologische aandoeningen 

Angor  COPD 

Post- infarct Pneumonie 

Hartfalen  Dyspnoe  

Hartritme – en geleidingsstoornissen 

(telemetrie)  

Longcarcinomen  

Longembolen 

Procedures: pacemakers, coronarografieën, … Procedures: bronchoscopie, longfunctie, … 

 

De afdeling werkt samen met de hartbewaking, medium-care, GD15 en met het 

interventioneel centrum  
 

Het hartritme van de cardiologische patiënten kan gemonitord worden van op onze afdeling. 

Dit gebeurt via telemetrie, een zendersysteem dat bij de patiënt wordt aangehangen volgens de 

ECG-afleidingen. Aan de balie van de dienst staat een telemetriemonitor geplaatst, waarbij er 

8 patiënten tegelijkertijd gemonitord kunnen worden door de verpleegkundigen van de dienst. 

De verpleegkundigen van de hartbewaking bewaken deze patiënten via deze telemetrie op een 

centrale monitor volgens de gemaakte afspraken. Patiënten met een telemetrie mogen de 

afdeling enkel verlaten mits toestemming van de arts. 
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2. TAAKVERDELING EN - INHOUD 

 

2.1 Organisatie van de verpleegzorg 

 

De verpleegkundigen werken volgens een bepaald roulement, waarin het de bedoeling is 

steeds te komen tot een bezetting van : 

 

•    3 morgenposten (A8)    06u45 - 15u15 

• 1 morgenpost (A6)     06u45- 13u15 

• 3 middagposten (B8)    13u30 - 22u00 

• 1 nachtpost  (N9)     21u45 - 07u00 

• 1 dagpost : meestal de hoofdverpleegkundige  08u00 - 16u30 

 

 

Men werkt op deze afdeling volgens het model van “patiëntentoewijzing”. De 

hoofdverpleegkundige stelt iedere week het werkschema op, voor verpleegkundigen en 

studenten, dit is terug te vinden in de lade van de tafel aan de balie. Iedere 

verpleegkundige krijgt een aantal patiënten toegewezen, en de studenten worden op hun 

beurt gekoppeld aan een verpleegkundige. 

 

In de voormiddag wordt de patiëntentoewijzing verdeeld over vier kanten: 

 

• Gele kant: kamers 254-256-258- 272- 274 

• Blauwe kant: kamers 264- 266 – 268- 276 -278 -280 

• Rode kant: kamers 275- 277- 279- 282 

• Groene of 4
de

 kant:  kamers  260 – 262 (Geel) – 264 (Blauw) -  273 (Rood)� in 

de namiddag worden de patiënten verdeeld over drie kanten. 
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2.2 Verpleegkundige taakinhoud: 

 

• briefing 

• controle van parameters ( volgens EWS) 

• vereiste zorgen en bijhorende observaties. Zo nodig onmiddellijke 

informatieoverdracht aan de verantwoordelijke verpleegkundige of 

hoofdverpleegkundige of arts ( volgens SBARR) 

• voorbereiding en nazorg voor onderzoeken/behandelingen, rekening houdend met 

het eventueel nuchter zijn van de patiënt 

• bloednamen, dagcurven volgen 

• toediening van medicatie PO, SC, IM, IV 

• beantwoorden van beloproepen 

• hygiënische zorgen en totaalzorg 

• relevante, bondige rapportage in patiëntendossier 

• correcte administratie 

• klaarzetten van medicatie 

• hulp bieden aan collega’s 

• informatie en emotionele ondersteuning aan de patiënt 

• preventie vb decubitus – valrisico 

• dienstspecifieke taken 

 

 

 

Buiten de totaalzorg voor de patiënten, ben jij als student, en ook de verpleegkundigen, 

verantwoordelijk voor een aantal afdelingsgebonden taken. Deze zijn voor jou ook leerervaringen. 

Als student worden jou patiënten toevertrouwd, afhankelijk van je opleidingsniveau. Je werkt steeds 

onder toezicht  van de verantwoordelijke verpleegkundige! In het begin van je stage verwachten we 

dat je je stage doelstellingen communiceert. Je kunt deze ophangen op het bord in het lokaal van de 

hoofdverpleegkundige.  
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2.3 Afdelingsgebonden taken 

 

Keuken 

(wordt door logistieke medewerker gedaan, indien deze aanwezig is) 

 

• koffie / thee zetten naargelang patiëntenpopulatie 

• frigo opruimen 

• vaatwasser leegmaken 

• plateau’s van nuchtere patiënten bewaren in de frigo 

• eten opwarmen van de patiënten die nuchter waren 

• koffiekar bijvullen, indien deze leeg is 

• indien geen logistieke collega aanwezig is, lege koffiekannen afwassen + 

opruimen 

• logistieke taken uitvoeren, indien de logistieke collega afwezig is 

 

 

Verpleegkundige werkruimte / apotheek 

 

• bestellingen van de apotheek controleren en op de juiste plaats leggen 

• apotheekbak uit tasten (maandag-woensdag-vrijdag-weekend) 

• verzorgingskar na iedere verzorging, reinigen, ontsmetten en bijvullen (dit 

gebeurt in de zuivere berging) 

• parametermonitors ontsmetten na iedere ronde 

• medicatie klaarzetten, aanrekenen en bestellen op naam (indien nodig) 

• medicatie bereiden 

• verdoving controleren (zie weekplanning + magneetbord balie) 

• telemetrie ontsmetten + in dockingsstation plaatsen 

 

Vuile utility 

 

• Waskommen, vazen, infuusstaanders en toiletstoelen reinigen en/of ontsmetten + 

opruimen (op de voorziene plaats). 

• Toiletstoelemmers, bedpannen en urinalen in de bedpanspoeler plaatsen + 

opruimen (op de voorziene plaats). 

• Vervangen van volle linnen -en vuilzakken (‘welk linnen hoort in welke zak’)  

+ opruimen in de juiste container (de zakken voorzien van een afdelingssticker) 

• Vervangen van volle recuboxen en sharpcontainers (voorzien van een 

afdelingssticker) + opruimen. 

• Algemeen afvalbeleid (‘wat hoort waarin?’) � zie voorschriftblad in de vuile 

utility. 

• ALGEMENE ORDE!!! 

 

Berging zuiver materiaal 

 

• Bewaren van steriele en niet- steriele materialen volgens  het leeg-volsysteem 

(dit principe wordt nog uitgelegd door de hoofdverpleegkundige) 

• Hier worden de verpleegkarren + linnenkarren (incontinentiemateriaal) bijgevuld 
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2.4 Dagindeling (voor studenten + nieuwe medewerkers) 

 

Het is de bedoeling deze verdeling zoveel mogelijk te respecteren om zo te zorgen dat 

alles tijdig klaar is. 

 

A (morgenpost) 

06u45 - 07u00 • briefing door de nachtpost 

•    parameters controleren en noteren, infusen nakijken 

 

07u00 - 08u00 • medicatie controleren en uitdelen  

• bloedafnamen 

• koffie zetten 

• patiënt klaarmaken voor cath-lab. of OK. 

 

08u00 - 08u15 • eten opdekken 

•    geplande en ongeplande opnamen + overnamen 

08u15 - 08u45 • briefing door A aan D-post (per kant) 

 

08u45 - 10u30 • ontbijt afruimen 

• dagelijks toilet van de patiënten met de nodige totaalzorg 

• patiëntentransport  

• bedopschik + orde kamers! 

• opruimen keuken en spoelruimte 

• verpleegplannen invullen en verslagen maken. 

 

10u30 - 10u45 • koffiepauze   

  

11u00 - 12u15 •    glycemie dag profiel (GDP) 

• medicatie uitdelen 

•    1
e
 groep middagpauze (30’) � vanaf 11u30 

• eten opdekken, gevolgd door koffie of thee 

 

12u15 - 12u45 • 2
e
 groep middagpauze (30’) 

 

12u45 - 13u00 • middagmaal afruimen 

•    overname patiënten van GHB, GMC,… 

•    indien mogelijk al starten met het klaarzetten van medicatie 
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B (middagpost) 

13u30 - 14u15 • briefing door A/ D naar B  

•    klaarzetten medicatie, bestellen medicatie 

 

14u30 - 15u30 • middagtoer  

• parameters controleren en noteren, infusen nakijken 

•    medicatie controleren en uitdelen 

• morgenpost vertrekt om 15u15 

 

 

15u30 - 16u00 • dossieradministratie  

• opruimen keuken en spoelruimte 

• eventueel klaarleggen dossiers van cath-lab en OK-

patiënten voor 's anderendaags + de nodige onderzoeken 

aanvragen (zie procedureklapper aan de balie) 

 

16u00 - 16u15 • koffiepauze  

 

16u15 - 17u00 • medicatie nakijken en uitdelen (insuline + AB) 

• glycemie dag profiel (GDP) 

• evt. opnamen nieuwe patiënten in orde maken 

 

17u00 - 18u00 • eten uitdelen 

• onderzoekenboek in orde maken  

• avondeten afruimen 

 

18u30 - 19u30 • avondpauze (30’) 

 

19u30 - 20u00 • controle cath-lab en OK-patiënten 

 

20u00 - 21u30 • avondronde 

•    parametercontrole 

•    medicatie controleren + uitdelen 

•    verpleegkarren bijvullen en reinigen/ ontsmetten 

• opruimen keuken en dienstplaats 

 

21u30 – 21u45 • verslagen maken en verpleegplannen aanvullen 

 

21u45 – 22u00 • briefing door B aan N 
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N (nachtpost) 

22u00 - 23u00 • controle van I.V. medicatie  

• eerste ronde bij patiënten - nazicht patiënten  

23u00 • liefst iedereen in bed en stilte op de afdeling 

• Patiëntendossiers overschrijven en medicatie-etiketten 

klaarleggen 

3u00 - 06u45 • om de 2 uur ronde op de kamers 

• PTCA patiënten: om het uur (noteren) 

• klaarzetten in gang: linnenkar + kommen 

• Glycemietoestel ijken 

• Patiënten etiketten aanvullen 

• patiënten die opgenomen worden gedurende de nacht  

− verpleegplannen in orde maken 

− medicatie bestellen en klaarzetten 

− de nodige onderzoeken aanvragen 

_  doormailen naar de voedingsadministratie van nieuwe en 

nuchtere patiënten. 

06u45 - 07u00 • briefing door N aan A's 
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2.5 Specifieke verpleegkundige interventies  

 

2.5.1 Ademhalingsstelsel  

 

• zuurstoftoediening 

• aërosoltherapie 

• sputumstaal 

• aspiratie van de luchtwegen( via mond,neus, tracheacanule) 

•    thoraxdrainage (actief + passief) 

•    pleurapunctie + drainage 

• trachea verzorging 

 

 

2.5.2 Bloedsomloopstelsel 

 

• capillaire bloedafname (glycemie) en I.V. bloedafname 

• voorbereiding, toediening  en toezicht op IV infusen en transfusies 

•    transfusie: mobitrace 

• gebruik van en toezicht bij infuuspompen 

• toezicht op drukverband, pulsaties 

• verzorging van een diepe veneuze katheter (DVC) 

•    aanprikken + verzorgen van een poortkatheter 

 

 

2.5.3 Spijsverteringsstelsel 

 

• sondevoeding (enteraal - parenteraal) 

• hulp bij voeding (ADL) 

• fosfaatlavementen  

• preventie van constipatie (Movicol, Laxoberon,…) 

•    opvolgen van dieetvoorschriften (ZA – diabeet - AVVZ - …) 

 

 

2.5.4 Urogenitaal stelsel 

 

• volgen van het urinedebiet + wegen 

• meatustoilet 

• nemen van urinestalen 

• plaatsen + toezicht op blaassonde 

• blaasspoelingen 

 

 

2.5.5 Huid en zintuigen 

 

• verzorging van wonden (DAV, VAC, wiekzorg,…) 

• evaluatie van wonden (TIME) 

• preventie van decubitus + vochtletsel 

•    Norton- schaal 

• verwijderen van hechtingen 
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2.5.6 Medicamenteuze toediening 

 

• PO, SC, transcutaan, IV (perifeer / centraal), rectaal 

• oor-, oog-, en neusindruppeling 

 

 

2.5.7 Voedsel- en vochttoediening 

 

• hulp bij voeding per os (ADL) 

• parenterale voeding 

• vochtbalans bijhouden + wegen 

 

 

2.5.8 Mobiliteit 

 

• wisselligging (decubituspreventie) 

• bedrust respecteren na coronarografie, PCI, PM 

•    draagdoek na PM-implantatie (45°) 

•    immobilisatie van pols na coro/ PCI (a. radialis) 

•    mobilisatie stimuleren (ADL verbeteren) 

•    hulpmiddelen (rollator, rolstoel,…) 

•    multidisciplinair werken (kiné, ergo,…) 

 

 

2.5.9 Hygiëne 

 

• totaalzorg (ook reinigen tandprothese, scheren, nagelverzorging!) 

• handhygiëne volgens protocol (geen juwelen, geen nagellak,…) 

• correct gebruik van ontsmettingsstoffen volgens protocol 

 

 

2.5.10 Fysische beveiliging 

 

• veilig vervoer van patiënt met bed (beide onrusthekken omhoog) 

• fixatieprotocol 

• valpreventieprotocol (VALKUIL) 

• hulp bij verplaatsen (ADL) 
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2.5.11 Verpleegkundige handelingen in verband met het stellen van diagnosen 

 

• assistentie bij medische handelingen : 

 - pleurapunctie 

 - nemen van bloedgaswaarden 

 - lumbaal punctie 

 

• meten van parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels : 

 - EWS 

 - neurologische observatie (comaschaal) 

 - P, BD, T°, AH, pijn (VAs/NRS PAINAID), nausea, saturatie 

 - urinedebiet 

 - gewicht 

 

• correct aanhangen van telemetrie  + opvolging 

• het nemen van een ECG, interpreteren (ritmestoornissen, ischemie) afhankelijk 

van het opleidingsniveau 

• bijwonen van een coronarografie, PCI, PM, ablatie, EFO, cardioreconversie 

endoscopie, longfunctie , TTE, TEE, MIBI, Hartscan, VQ-scan,… 
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3. Specifieke aandachtspunten op deze verpleegeenheid 

 

3.1 Algemeen: de afdelingsvisie 

 

• naar de student toe : 

Zowel de eerste, tweede als derde jaarsstudenten werken steeds onder toezicht van een 

verpleegkundige en zijn gekoppeld aan deze verpleegkundige! 

Dit betekent echter niet dat je niet zelfstandig mag werken. Afhankelijk van je 

opleidingsniveau en je getoonde kennis en kunde wordt je een eigen 

verantwoordelijkheid gegeven. 

 

 

• naar de patiënt toe : 

− het welzijn van de patiënt staat centraal op onze afdeling 

− rekening houdend met zijn verwachtingen trachten we zo goed mogelijk te voldoen 

aan de individuele verzorgingsbehoeften op fysiek, psychisch en psycho-sociaal vlak  

 

 

• naar het team toe : 

− we willen streven naar professioneel verpleegkundig handelen: zelfstandige en 

verantwoordelijke verpleegkundigen, die het belang van kennis van de specifieke 

anatomie en pathologie van hart en longen inzien en benutten in leersituaties.  

− flexibele verpleegkundigen: open staan voor nieuwe ideeën, kritiek in een positieve 

sfeer, waarbij ernaar gestreefd wordt, objectief proberen te zijn en bij eventuele 

tekorten, zo snel mogelijk een gesprek met de betrokkene te hebben. Indien er 

problemen moesten zijn spreek de stage mentoren / hoofdverpleegkundige aan 

 

Concreet wordt aandacht gegeven aan volgende punten : 

 

• naleven van procedures (ZOLnet en klapper aan de balie) 

• doelmatig gebruik van verpleegplannen om de continuïteit van de zorg te waarborgen 

• teamwork, collegialiteit, met waardering voor ieders inbreng 

• zelfstandigheid, afhankelijk van het opleidingsniveau 

• volledigheid van de overdracht zowel mondeling als schriftelijk, eigen inbreng in de 

briefing 

• patiëntvriendelijkheid, correcte omgang met bezoekers 

• samenwerking met artsen en andere ziekenhuismedewerkers (voldoende positieve 

assertiviteit) 

 

 

3.2 Begeleiding van 

 

•••• Patiënt 

Deze staat centraal op onze afdeling. Er wordt van de studenten verwacht dat zij 

begrip tonen in de specifieke psychosociale problematiek van de patiënt en zijn 

omgeving. Tracht je in te leven in zijn situatie en dit in de zorg te integreren. Tracht 

een zinvol gesprek met hem te voeren tijdens de zorg. 

Patiënten niet nodeloos ongerust maken. Weten welke informatie er door de 

verpleegkundige mag gegeven worden, gekoppeld aan de informatieverstrekking van 

de arts. Uitslagen van onderzoeken dienen door de arts meegedeeld te worden. 

De voorziene informatiebrochures mogen altijd gegeven worden aan de patiënt, mits 

een korte uitleg. 
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•••• Familie 

 

De contacten hiermee zijn voor jou een leersituatie. Verstrekken van informatie 

gebeurt altijd in samenspraak met de verpleegkundige. 

 

 

 

3.3 Observatie en rapportage 

 

Nauwgezette observatie is onontbeerlijk, en moet gekoppeld worden aan een objectieve 

interpretatie van de gegevens. Hiervoor is een degelijke kennis van de anatomie en 

fysiologie van het hart, de longen en de bloedsomloop een absolute vereiste, van bij de 

aanvang van je stage ! 

 

Belangrijke observatiegegevens (ONMIDDELLIJK RAPPORTEREN!) zijn o.a. : 

• parameters (EWS): denk naast de exacte cijfers zeker ook aan bijkomende 

observatiegegevens die je kent vanuit de gezien leerstof. 

 Bij onzekere opname ervan of afwijkende gegevens: steeds de verpleegkundige 

onmiddellijk verwittigen.  

Onze patiënten krijgen vaak medicatie om deze waarden te corrigeren: deze gegevens 

moeten dus betrouwbaar zijn omdat de arts de behandeling hieraan aanpast. 

• ademhaling (AH-frequentie, saturatie) 

• huidskleur 

• oedemen 

• hoest 

• duizeligheid en bewustzijnsstoornissen 

• pijn altijd onmiddellijk rapporteren (VAS/NRS/PAINAID): waar ? hoe ? hoelang? 

angor ? + opvolging 

• krachtsverlies of andere uitvalsverschijnselen 

• observaties rond de inloop van infusen, locale infectietekens 

• bloedverlies, zeker via wonden (PM) en  prikplaatsen (coronarografie, PCI) 

• glycemiewaarden .... 

• gewicht 

•    urinedebiet 

•    uitscheiding 

• alle andere geobserveerde parameters 

 

 

 

3.4 Administratief 

 

o Verpleegkundig dossier 

o Opname van een patiënt 

o Ontslag, mutatie, … 

o Vanaf 2017 EPD (elektronisch patiënten dossier) 
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3.5 Afdelingsterminologie 

 

Volgende begrippen mag je in briefing en dossiers verwachten en moet je dus begrijpen 

om er een zinvolle invulling aan te kunnen geven in overleg met de stagebegeleidster 

wordt bepaald in hoeverre je ze ook moet kennen: 

 

 

•••• pathologieën 

o Hartdecompensatie 

o (hart- of myocard-)infarct 

o longoedeem 

o angor of angina pectoris 

o pericarditis 

o cardiomyopathie 

o hartklepinsufficiëntie 

o hartritme – en geleidingsstoornissen: voorkamerfibrillatie (VKF), 

voorkamerflutter (VKflutter), ventrikelfibrillatie(VF), ventrikeltachycardie 

(VT), AV-block, sinusaritmie 

o bloeddrukafwijkingen : hypertensie, hypotensie 

o Longembolie 

o Pneumonie 

o TBC 

o COPD  

o PM (pacemaker)-implantatie 

 

 

•••• onderzoeken 

 

o coronarografie of CORO 

o EFO (elektrofysiologisch onderzoek), met evt. ER (elektrische reconversie) 

o Thaliumscintigrafie (MIBI=Hartscan) , VQ-scan (Ventilatie-Perfusiescan) 

o trans-oesofagale echo (TEE), trans - thoracale echo (TTE) 

o ECG - fietsproef of inspanningstest 

o Longfunctie 

o RX thorax 

o Telemetrie 

o Bronchoscopie (+ evt. bioptie) 

o Holter-monitoring 

o Veneuze en arteriële bloedafnamen 

o Gastroscopie 

o Colonscopie 

o MRI (+ vragenlijst) 

o CT scans 

o Duplex halsvaten 

o … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introductiebrochure - GD25 

 

19

 

•••• behandelingen 

o medicamenteus: antistollingstherapie, anti-aritmica, hartondersteunende 

medicatie,… 

o CABG of coronaire arteriële bypass greffe 

o ablatie 

o PCI: PTCA / stent 

o PTAV, PTMV 

o TAVI 

o Mitraclipping 

o AICD/ ICD 

o CRT-P/ D 

o PM 

o defibrillatie en reconversie 

o dieet:  

*AVVZ = arm aan verzadigde vetzuren  

*ZA - AVVZ: indien ook hypertensie of longoedeem, eventueel 

gecombineerd met een diabetesdieet. 
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4. Verwachtingen studenten 

 

Aanvang van de stage 

 

 

De dienstregeling wordt opgemaakt door de hoofdverpleegkundige, in overleg met mentoren 

en stagebegeleiding. Onderling ruilen kan dus enkel toegestaan worden in overleg met deze 

personen en collega's stagiairs, en mits tijdig aangevraagd. 

 

Dagelijks bied je het feedbackformulier aan aan de begeleidende verpleegkundige tijdens het 

feedbackmoment, zo heb je de kans om je leerproces zelf tijdig bij te sturen. 

 

Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf voor leermomenten te zorgen. Ook het invullen van 

het begeleidingsformulier en het vragen van feedback is de verantwoordelijkheid van de 

student. 

 

De verpleegkundige tekent enkel het begeleidingsformulier af na overleg met de student. Ook 

werk- en aandachtspunten dienen genoteerd te worden. Dit is belangrijk tijdens de 

tussentijdse evaluatie. De student verkeert dan in de mogelijkheid om aan dit specifiek 

aandachtspunt te werken. 

 

 

Naast de patiëntenzorg aangepast aan het opleidingsniveau en de afdelingsgebonden taken : 

 

• Van een eerstejaarsstudent wordt verwacht dat hij / zij een verpleegplan kan hanteren  

o Info opzoeken 

o Gegevens verzamelen 

o Correct, bondig rapporteren, zowel mondeling als schriftelijk van 

relevante gegevens (in het VP-dossier) onder begeleiding 

o Verpleegtechnische vaardigheden: parameters, basiszorgen, SC/IM 

inspuiting… 

 

• van een tweede jaarsstudent 

o Taken idem eerstejaarsstudent 

o Zelfstandig zorgplanning van één zorgvrager uitvoeren 

o Een anamnese zelfstandig uitvoeren 

o Technische handelingen zelfstandig kunnen uitvoeren (labo, infuus,…) 

o Administratie rond het klaarzetten en toediening van medicatie (onder 

toezicht) 

o Geven van feedback � belang van communicatie (GVO) 

o Briefing onder begeleiding 

 

• van een derde jaarsstudent  

o Taken idem eerste -en tweedejaarsstudent  

o Administratie rond opname, mutatie en ontslag 

o Zelfstandig coördineren van totaalzorgen bij meerdere zorgvragers 

o Infoverwerving rond verloop van doktersronde, aanpassing van 

verpleegdossier nadien 

o Telefoon beantwoorden enkel in samenspraak met verpleegkundige 

o Briefing zelfstandig voorbereiden en uitvoeren 
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5. Attitude studenten / nieuwe medewerkers 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


