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Introductiebrochure GDK1 

We heten je van harte welkom op de afdeling GDK1 (dagkliniek geneeskunde). We hopen 

dat jouw eerste werkdag een start mag zijn van een aangename samenwerking.  

 

Door de tijd heen zijn er op deze afdeling een aantal regels en gewoonten ontstaan. 

Deze infobrochure tracht een leidraad te zijn tijdens jouw stageperiode waarbij de mentoren 

je zullen begeleiden. Indien je vragen of problemen hebt, aarzel niet om de 

hoofdverpleegkundige, de mentoren of verpleegkundigen hierover aan te spreken.  Op deze 

manier hopen we een aangename werksfeer te creëren waarin je je snel zal thuis voelen. 

 

Mocht je na het lezen van deze brochure het gevoel krijgen dat je de hoeveelheid informatie 

niet kan plaatsen en/of verwerken, dan kunnen we je alvast troosten. Veel voorgangers 

slaagden erin om alles onder de knie te krijgen. 

 

We wensen je alvast een leuke en aangename tijd op GDK1. 

 

 

 

Veel succes!!! 

Het GDK1 team 
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1 Algemeen 

1.1 Grondplan ziekenhuis 

 

De dienst GDK1 is gelegen in de kelder van blok K, locatie L-1. 

2 De eerste dag 
Op de eerste stagedag word je om 8 uur verwacht op de dagkliniek geneeskunde (L-1). 

Indien je nog geen introductie hebt gevolgd in het ZOL, word je om 8u15 verwacht in de 

inkomhal van het ziekenhuis.  

Graag enkele dagen voor de start van de stage contact opnemen met afdeling op het 

nummer 089/32.67.92 om jouw komst te bevestigen en het start uur te bevestigen. Dit uur 

kan variëren naargelang er reeds een stage geweest is in het ZOL of niet.  
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3 Kennis en kunde 

3.1 Chemotherapie 

- Theoretische kennis van chemotherapie: 

o Wat is chemo? 

o Wanneer mag het gegeven worden? 

o Belang van bloedonderzoek 

o Gevaren van chemotherapie 

o Aanhangen van chemo’s: volgorde, inloopsnelheid, opvolgschema,… 

- Praktische kennis 

o Prikken van perifeer infuus en bloedafname op zelfde moment 

o Aanprikken PAC® 

o Verwijderen van naald PAC®en spoeling 

o Stiptheid en nauwkeurigheid in het toedienen van medicatie 

3.2 Kennis van overige medicatie die op dagkliniek gegeven wordt 

- Wat is Remicade ®? 

- Wat is Injectafer ®? 

- Wat is Multigam ®? 

- Wat is Tysabri® 

- Wat is Nanogam® 

- Wat is Roactemra® 

- … 

3.3 Kennis van puncties 

- Ascites 

- Pleuraal 

- Lumbaal 

- Lever 

- … 

3.4 Sociale vaardigheden 

- Gepast omgaan met patiënten en het team 

3.5 Kennismaking met andere diensten die betrokken zijn met onze 

afdeling 

- Radiotherapie 

- Laf-kast apotheek 

- Labo 

- Bloedbank 

- Echo 

- ...         



5 
 

4 Het team 

4.1 Het verpleegkundig team 

 

- De hoofdverpleegkundige: Heidi Oris 

- 15 verpleegkundigen 

- 3 logistiek assistenten 

- Diëtiste 

- Vrijwilligers VLK (Vlaamse Liga voor Kanker): patiënten waarvan je een 

vermoeden hebt dat ze nood hebben aan een ondersteunend gesprek, mag je 

aan hen doorgeven 

- Schoonheidsconsulente: komt regelmatig langs voor de oncologische patiënten op 

de afdeling 

- Oncocoach: verpleegkundige die kankerpatiënten met raad en daad bijstaat in 

hun weg doorheen hun ziekte 

- Administratieve medewerkster: inschrijven van patiënten 

4.2 Het medisch team 

 

Oncologie:  

- Dr. Staelens Y. 

- Dr. Janssen J. 

- Dr. Janssen M. 

- Dr. Debrock G. 

- Dr. Soepenberg O. 

- Dr. De Roock W. 

- Dr. Put N.  

- Dr. Van De Werf E. 

- Dr. Alen R. 

 

Gastro- enterologie: 

- Dr. Neuville B. 

- Dr. Gevers A. 

- Dr. Robaeys G. 

- Dr. Caenepeel P. 

- Dr. Humblet E. 

Pneumologie:  

- Dr. Thomeer M. 

- Dr. Daenen. M. 

- Dr. Michiels E. 

- Dr. Gubbelmans H. 

- Dr. Klerkx S. 

Neurologie:  

- Dr. Raets I. 

- Dr. Wibail A. 

- Dr.  Van Roosen E. 

- Dr. Viaene P. 

- Dr Ernon L. 

- Dr. Vangheluwe R. 

Reumatologie: 

- Dr.Remans F. 

- Dr. Sileghem A. 

 

          -  Dr. Vannoote J.                        
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5 De werkorganisatie op de afdeling 

5.1 Patiëntentoewijzing 

Op de afdeling wordt er gewerkt met patiëntentoewijzing. Hiervoor is de afdeling ingedeeld 

in 4 kanten (kleuren): 

- Kant 1: groene kleur 

- Kant 2: gele kleur 

- Kant 3: rode kleur 

- Kant 4: blauwe kleur 

Wij weten nooit precies op voorhand voor hoeveel patiënten wij verantwoordelijk zijn. De 

serumstaanders bij de relaxzetels/bedden zijn getekend met één van deze vier kleuren. 

5.2 Taakverdeling en kanttoewijzing 

De hoofdverpleegkundige verdeelt de verpleegkundigen per kant samen met de eventuele 

studenten. Alle patiënten die gepland zijn, vind je terug in Ultragenda.  

De hoofdverpleegkundige verdeelt ook de patiënten per kant. 

5.3 Uren van de gewerkte posten 

De eerste stagedag (introductiedag) begint ’s morgens om 8u en eindigt om 16u30.  

Elke dag beginnen er 3 verpleegkundigen om 7u45 met als doel patiënten die een afspraak 

hebben op de consultatie vóór 8u30, te kunnen opvangen. 

De rest van het verpleegkundig team werkt tussen 8u30 en 17uur. Studenten sluiten de 

volgende dagen van hun stage aan bij de werktijden van de verpleegkundigen. 

Studenten worden aan een mentor toevertrouwd. De mentoren op GDK1 zijn Kristel, Mieke, 

Stefanie, Elisabeth en Yasmin en zijn herkenbaar aan de groene M-badgehouder. Studenten 

kunnen, niet alleen van de mentoren, maar van iedere verpleegkundige hulp, raad en 

feedback krijgen. 

 

Pauze:  

Verpleegkundigen worden steeds in 2 groepen opgesplitst (de ene groep neemt pauze terwijl 

de andere groep werkt). Dit doen we om de zorgcontinuïteit te verzekeren. 

 - Voormiddag: 15 minuten 

 - Middag: 30 minuten 

 - Namiddag: 15 minuten 
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6 Dagindeling 

6.1 Het verloop van een oncologische patiënt 

- Een oncologische patiënt laat meestal eerst een bloedafname doen voor hij/zij bij de 
dokter moet komen.  Deze bloedafname gebeurt meestal op de afdeling maar kan ook 
ambulant in de inkomhal plaatsvinden. 

- Wanneer de laboresultaten bekend zijn, gaat de patiënt naar de arts waar deze 
samen met de therapie besproken worden.  
Uitzondering: Op woensdag komen de pneumologische patiënten.  De laboresultaten 

worden door de arts op de afdeling bekeken en de medicatie wordt  voorgeschreven. 

De patiënten krijgen afspraken mee voor een volgende consultatie en/of chemokuur. 

- Wanneer de afspraken gemaakt zijn en de chemovoorschriften opgestuurd zijn naar 
apotheek, worden de patiënten voorzien met een spoelvloeistof via poortkatheter of 
via perifeer infuus.  

- De apotheek maakt de chemo op naam klaar en stuurt deze op met de daarvoor 
bestemde buizenpost. Op elk voorschrift wordt een volgnummer geplakt; dit om te 
voorkomen dat er patiënten eerder worden geholpen of voorschriften kwijt geraken. 

- Wanneer alle medicatie toegediend is en de katheter gespoeld werd, mag het infuus 
verwijderd worden. De patiënten met een poortkatheter worden afgesloten met 
heparine. 

6.2 De patiënten-indeling 

De patiënten zijn verdeeld over de gehele dag maar, net zoals op andere afdelingen, komen 

er ook piekmomenten voor. Momenten waarop veel patiënten aanwezig zijn, zijn ’s morgens 

van 8u30 tot 11u en ’s middags van 13u tot 15u. 

De oncologische patiënten komen meestal in de voormiddag langs terwijl het in de namiddag 

voornamelijk patiënten zijn die een kortdurende behandeling krijgen (Bifosfanaten, 

ijzerinfuus, aderlating, lumbaal punctie, ascitespunctie, pleurapunctie, poortspoelingen,…). 

7 Feedback 
Elke student zou drie maal per week een feedback-gesprek moeten krijgen.  Dit heeft als 

doel dat er aspecten kunnen besproken worden met de mentoren waar er anders 

onvoldoende tijd voor is.  Tijdens dit gesprek zal de kennis die je hebt opgedaan zeker aan 

bod komen en kunnen er eventuele aandachtspunten besproken worden. Dit zijn 

leermomenten en mag niet als kritiek aanschouwd worden.  

Evaluatie vindt plaats in de helft en op het einde van de stage. 
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8 Verwachtingen 
Na vier weken stage:  

- Een aantal patiënten zelfstandig kunnen afwerken 

- Kennis over de gevaren van chemo en inzicht in de verschillende soorten 

behandelingen (chemo, angiogeneseremmers, monoclonale anti-lichamen) 

Na zes weken stage: verdere verdieping in de inzichten 

9 Dienstafspraken 
De meest toe te dienen medicatie staat vermeld op intranet (GDK1 divisie 3). 

De dienst is steeds te bereiken op 089/32.67.92. 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie een fijne en leerzame stage toe! 
 

 

 


