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1 Voorstelling van de afdeling 

1C is een heelkundige dienst, gespecialiseerd in :  

 Urologie 

 Orthopedie 

 Traumatologie 

 Neurochirurgie 

 Pijnkliniek  

 

Chirurgen : 

 Urologen 

o Dr. Guy Hendrickx 

o Dr. Peter De Jonge 

o Dr. Sven Van de Velde 

o Dr. Jan Gysen 

 

 Orthopedisten 

o Dr. Karel Verellen (hand, arm- en schouder chirurgie) 

o Dr. Peter Van Wellen (knie -en heupprothesen) 

o Dr. Anton Borms (knie -en heupchirurgie) 

o Dr. Thomas De Smedt (schouderchirurgie en artroscopie knieën) 

o Dr. Amit Bernat ( voet-en  kniechirurgie ) 

2 Contactgegevens 

Adres: ZNA Jan Palfijn 

 Lange Bremstraat 70 

 2170 Merksem 
 03 640.21.11 (algemeen)  

 03 800.61.51 (afdeling 1C) 

 03 800.61.52 (Afdelingshoofd) 

 
Directie patiëntenzorg:  Leen Gonnissen 

      

Afdelingshoofd:  Dennis Wargée 

   dennis.wargée@zna.be 

 

Adjunct: Nancy Van De Leest  

 Monique Stes 
                       

Mentoren :        Gerda Simons 

      Dominique Verschueren 

  Jessica Cuypers 

  Nancy Van De Leest 
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  Marleen De Feyter 

  Ingrid Kerstens 

3 Afdelingsplan 

      Voorkant :   14021-2-3-4  - 1403- 1405- 14061-2-3-4 - 14101-2-3-4 

Midden :  14141-2 – 14161-2 – 14181-2 – 1420 1-2-  14221-2 – 1424- 1421- 1423 

Achterkant : 1425 - 1426 - 1427 - 1431 – 1433 – 14341-2 – 1435 – 14361-2 – 

1437 – 14381-2  

4 Patiëntenpopulatie 

Orthopedische /Urologische/Dagziekenhuis 

Meest voorkomende ingrepen: 

Urologie:    Orthopedie: 

TUR prostaat   Totale heupprothese (rapid recovery), 

TUR blaas    Totale knieprothese 

Pyeloplastie   Dynamische heupschroef 

Nefrectomie           Artroscopie knie, schouder 

Prostatectomie   Osteosynthesemateriaal in /uit 

Bricker   Schouder- en kniepeeschirurgie 

      Sachse   Scarf en akin voet 

 URS    Neurochirurgie: 

 MIP    Lumbale/cervicale fusie 

5 Verwachtingen naar de student toe 

Jullie zijn alvast van harte welkom en we wensen jullie een aangename en 
vooral leerrijke stageperiode toe. Inzet en motivatie zijn de basis voor een 

geslaagde stage. 

Er wordt verwacht dat je zelf initiatief neemt en vragen stelt.  Het VK-

team probeert jullie zo goed mogelijk te begeleiden.   
 

 Voor elke dag wordt er een werkschema opgesteld.  In de gang hangt een 

bord met de namen van personeel en voor welke pat. ze verantwoordelijk 

zijn. 
 Elke verpleegkundige is verantwoordelijk voor 1/3 gang, de voor-, 

midden- of de achterkant.   

 Elke student krijgt een VK toegewezen of werkt met de monitrice.  De 
studenten verzorgen samen met de VK of monitrice de hun toegewezen 

pat. 

 De VK waar je bij staat is verantwoordelijk voor jou. Aan haar/hem mag 

je alles vragen. Hij/zij zal zeggen wat je moet doen en ook wanneer je 
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kunt gaan drinken of eten. Hij/zij verwacht van je dat je een seintje geeft 

als je om de één of andere reden de dienst verlaat. 
 Als het mogelijk is krijgen 2de, 3de en 4de jaar studenten persoonlijk 

toegewezen pat. waar ze dan zelf zelfstandig mogen voor zorgen, het 

verpleegplan invullen en de pat. doorbriefen. 

 Een operatie bed wordt altijd opgedekt met een donsdeken 

 Bij het in orde brengen van een lege kamer hoort altijd: Alles leegmaken 

en opruimen ook in de badkamer. 

 Student is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar dag reflectie. 

6 Huishoudelijk reglement 

Met dit huishoudelijk reglement willen we je een leidraad geven om de werking 
van onze afdeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. Lees het aandachtig. Je 

vindt hierin de werking van de afdeling, een aantal regelingen m.b.t. jouw 

rechten en verantwoordelijkheden binnen onze afdeling en ook enkele wettelijke 

en huishoudelijke bepalingen die gelden voor gans ons ziekenhuis. 
Gedetailleerde informatie over het laatste item kan je steeds raadplegen op onze 

personeelsdienst. Heb je nog vragen na het lezen van dit reglement? Spreek je 

afdelingshoofd of een collega aan. 
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7 Dagindeling 

 

06.45 u 

Briefing van de nachtVK naar de VK van de vroege. Tijdens de briefing doet VK, student 

of verzorgster de bellen van de pat. waar zij niet voor verantwoordelijk is. 

07.15u tot 08.30u 

Medicatie bedeling 8u 
Parameters opnemen 

Bloednames 

Wassen van pat. (eerst vroege OK, reva en ontslag patiënt) en kamer volledig       afwerken 

Verblijfsondes verwijderen 

08u tot 8.45u 

Voeding bedeling 

Kamers voorzien van flessen en afhalen lege flessen  

15min pauze 

9u tot 11.30u 

Patiënten zorg + verbanden 

Linnenzakken opruimen 

Orde utility, kamers, gang, sanitair, linnenkamer en keuken 
Verpleegdossierinvullen 

Verbandkarren aanvullen 

Verpleegplannen invullen en aanpassen voor volgende dag 
11u30 eerste ploeg middagpauze 

11.45u 

Middagmaal opdienen, pat. eten geven, koffietoer en afhalen 

12.30 tot 13.00u 

Pat. die nog opzit, terug in bed installeren 

Pat. comfortabel installeren 

14.00u 

Briefing van de vroege dienst naar de avond dienst 

14u tot 16u 

Bedden opdekken 

15.30u 

Parameters 
Medicatie bedeling 16u 

Controle verbanden 

17.15u 

Opdienen van avondmaal, eten geven en afdienen 

18.00 tot 19.30u 

Afwassen en opruimen keuken 
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Linnenkarren + zakken op gang zetten 

Met water rond gaan 
Sanitaire office in orde brengen 

20.00u 

Medicatie bedeling 20.00u 

Pat. installeren voor de nachtrust 
Urinezakken vernieuwen 

Controle verbanden en parameters OK patiënten 

Om 20 u worden alle urinedebieten afgesloten. Debieten noteren in verpleegplan. 

21.15u 

Briefing van de avonddienst naar de nachtdienst. 

Tijdens de briefing doet de VK, student of verzorgster de bellen van de pat. waar zij niet 

voor verantwoordelijk is. 
One Touch controle 22u 

 

Ganse dag worden er patiënten naar de operatiekamer gebracht en gehaald van 

de recovery 

o !!! Elke operatiepatiënt  moet preoperatief een douche krijgen (indien        

mogelijk).  Deze pat. hebben altijd voorrang voor de douche. 

o De patiënten van orthopedie worden gewassen met isobetadine uniwash . 

o Na elke pat. douche reinigen  

o Daarna wordt operatietoilet gemaakt, d.w.z. scheren indien nodig TED 

kousen aanmeten, laken en donsdeken,  gericare en operatiehemd 

o Na de verzorging worden de waskommen in de sanitaire ruimte of in 

persoonlijke kast  geplaatst 

o Onder leiding van de zorgkundige, VK of logistieke wordt alles afgewassen 
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8 Eerste stagedag:  

Kleedkamer 

De kleerkasten worden voorzien door het ziekenhuis en worden afgesloten met een 
hangslot dat je zelf moet voorzien. In de kleedkamer voor mannen dienen de 

kleerkasten ook afgesloten te worden met een hangslot (zelf mee te brengen). 

Stage uren 

De stage uren worden gemaakt in overleg met het afdelingshoofd of 
stagebegeleidster. Indien je zelf contact opneemt met de afdeling voor aanvang 

van jouw stage kunnen deze op voorhand worden gemaakt. Anders worden deze 

opgesteld tijdens de eerste week stage. Zolang je geen uren hebt ontvangen doe je 

elke weekdag de vroege shift.  

Stage-uniformen en badge 

De badge kan afgehaald worden op of bij voorkeur vóór de eerste stagedag op de 

dienst HRM met identiteitskaart. De dienst HRM in Jan Palfijn is enkel maandag en 

woensdag van 8u tot 12u en van 12u30 tot 16u open. Telefoon: 03/217 79 02. 

ZNA voorziet gratis stage-uniformen voor de studenten. De bedeling gebeurt op 

dezelfde wijze als voor de medewerkers, namelijk via de KUA 

(KledingUitleenAutomaat). De KUA werkt enkel met een persoonlijke badge. Van 

zodra een badge is aangemaakt kan de student een uniform bekomen uit de 
KledingUitleenAutomaat (KUA). Deze bevindt zich op route 36-39, naast de 

personeelsrefter. Op de eerste dag zal housekeeping de kledingmaat opmeten en 

de stageperiode noteren. Het terug inleveren van de badge gebeurt op de 
allerlaatste ZNA stagedag van je opleiding door ze af te geven op de dienst HRM of 

daar in de brievenbus te deponeren. Indien zij in een volgende stage naar een 

andere site gaan, zal men aldaar dezelfde badge opnieuw activeren.  

Bereikbaarheid 

* met de bus : 33, 650 (tal van andere bussen stoppen op de Bredabaan) 

* tram 2 en 3 op de Bredabaan (nog 15 min. te voet) 
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9 Deze student stelt zich aan je voor 

 

Naam  

[Kleef hier je foto] 

Leeftijd  

Opleidingsjaar  

School  

Praktijklector  

Mentor  

Stage van / tot  

Specifieke leerdoelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen  

 

 

 


