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Welkomstwoord  

De personeelsequipe van het dagziekenhuis heet je van harte welkom. Met deze brochure willen we je wegwijs 

maken op onze eenheid. Het is een beknopte begeleiding die je steeds kunt raadplegen. Een brochure kan niet 

alles omvattend zijn. Daarom staan zowel de hoofdverpleegkundige, de stagementor en het ganse team je graag 

bij indien je hulp of uitleg nodig hebt. Vraag liefst op voorhand uitleg, zo kunnen vergissingen en fouten 

voorkomen worden. We wensen je alvast veel vreugde! Namens het hele team. 

 

1.Voorstelling van de afdeling 

1.1 Locatie 

Het dagziekenhuis is opgedeeld in twee delen: het oncologisch dagziekenhuis en de consultatieruimte van de 
artsen oncologie- hematologie- pneumologie en radiotherapie 

 
Welkom op afdeling dagbehandeling van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen campus Middelheim. 
 

1.2 De medische en verpleegkundige leiding is als volgt: 

Bedrijfsleider: 

- Jo De Puydt 

Hoofdverpleegkundige: 

- Milouda El Marchouhi 

Coördinatie oncologisch traject: 

- Milouda El Marchouhi 
- Kathleen Van Gulck 

2.Contactgegevens 

Adres:   ZNA Middelheim 

   Lindendreef 1 

   2020 ANTWERPEN 

   03/280.40.12  -  03/280.34.03 

 

Afdelingshoofd: Milouda El Marchouhi 

   milouda.elmarchouhi@zna.be  

   03/280.34.63  

 

Mentoren:  Kathleen Van Gulck 

   kathleen.vangulck@zna.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kathleen.vangulck@zna.be
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3.Team 

3.1 Verpleegkundig team 

Zie lijst op de dienst 

Stagementoren zijn professionele verpleegkundigen die zich engageren om een sturende en ondersteunende rol 

te zijn voor de studenten die beginnen in het dagziekenhuis. Deze stagementoren beschikken over de nodige 

competenties om de studenten op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden. 

 

De mentoren zullen proberen om jou als student te helpen het werk goed te doen en zorgen dat je zelf competent 

wordt in het handelen op de dienst en het vinden van oplossingen. Dit gebeurt best planmatig en in stapjes. 

Regelmatig gebeurt een evaluatie zodat je weet waar je staat. Dit kan gaan om mondelinge feedback. 

 

3.2 Het medisch team 

In principe kunnen alle artsen binnen het ziekenhuis met hun patiënten op de dagbehandeling terecht voor 
allerhande behandelingen die in één dag kunnen gebeuren. 
 

3.3 Het multidisciplinair team 

Een goede samenwerking met andere eenheden waarborgt een goede zorg naar onze patiënten toe. 

- Borstverpleegkundige: is gespecialiseerd in de opvolging en het geven van specifieke informatie aan 

patiënten in behandeling voor borstkanker. Ze komen op regelmatige tijdstippen af in het dagziekenhuis. 

- Stomaverpleegkundige: op het oncologisch dagziekenhuis komen er patiënten met een stoma in 

behandeling. 

- Pijnverpleegkundige: bij pijnproblematiek wordt de pijnverpleegkundige geraadpleegd. 

- Psychologische dienst: de oncologische psycholoog wordt ingeschakeld wanneer de patiënt nood heeft aan 

extra psychologische ondersteuning. Bij elke startende patiënt doet ze een kennismakingsgesprek. Ze geeft 

informatie gebundeld in een map, over de verschillende ondersteunend diensten waar de patiënt beroep 

kan op doen tijdens zijn behandeling. 

- Diëtisten: de patiënt kan individueel zijn maaltijd kiezen, het opstarten van bijvoeding bij oncopatiënten en 

tevens een consult aanvragen bij problematiek betreft de voeding. 

- Oncocoach: Begeleidt de patiënt doorheen zijn/haar traject. De oncocoach is de persoon die tussen de arts 

en de patiënt staat. 

- Sociale dienst: is ter beschikking om informatie te geven i.v.m. sociale voorzieningen en financiële 

tegemoetkoming waar de patiënt recht op heeft. 

- Vrijwilligers: zij volgen een speciale opleiding en komen om met de patiënten een praatje te maken, 

massages te geven, … 

 

 

4.Afdelingsplan 

 

De dienst is gelegen op het laag gelijkvloers  – 1 (Route 46). 

De afdeling beschikt over een lokaal voor bloedafname. Hier gebeuren de bloedafnames van de oncologische patiënten 

die ofwel in dagbehandeling komen of op consultatie bij de arts. Ook gebeuren de bloedafnames van de interne 

patiënten hier die naar de dagbehandeling komen. 
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➢ De dagzaal zelf beschikt over: 

- Twee éénpersoonskamers 

- 12 bedden 

- 10 ligzetels 

 

➢ Patiënten kunnen gebruik maken van de volgende faciliteiten: gratis koffie en thee, TV en DVD; gratis 

internet, kranten en tijdschriften aangeboden door Surplus. 

 

➢ Ontvangstbalie: 
Is open van 07u30 tot 15u30.Hier ontvangen de patiënten hun inschrijvingsdocumenten en etiketten. 

 
➢ Wachtzaal: 

Van hieruit begeven de patiënten zich naar het bloedafnamelokaal of naar de consultatie van de arts. 
 

➢ Verpleegpost: 

Hier bevindt zich het administratief gedeelte en de spoedkast met medicatie. Het dagziekenhuis is geopend 

van 7u30 tot 18u. Het telefoonnummer van de verpleegpost: 03/280.40.12. De voorbereiding van de 
medicatie gebeurt centraal aan een ovaal werkeiland. 

 

➢ Utility: 
Hier wordt de afwas gedaan van het verpleegkundige materiaal en bevindt zich de bedpanspoeler. 

 

➢ Linnenkamer:Bergplaats voor materiaal: incontinentiemateriaal , pompen, linnen,… 
 

5.Patiëntenpopulatie 

Alle patiënten worden doorverwezen door een arts verbonden aan ZNA. Onze patiëntenpopulatie is zeer divers 

omdat we met veel verschillende specialiteiten te maken hebben. Enerzijds is er de hematologie, waarvoor we 

zowel benigne als maligne aandoeningen behandelen. Anderzijds is er de oncologie. Ook interne patiënten worden 

doorverwezen voor allerlei behandelingen. De meeste patiënten worden bij opname eerst door de behandelde 

arts gezien op de raadpleging. Daarna komen zij met hun dossier en medicatievoorschrift naar de dienst. 
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Onze populatie kunnen we indelen in een aantal disciplines: 

➢ Oncologie:  

Dr. Schrijvers, dr. Vanderbroek, dr. Van Fraeyenhove, dr. Blockx, dr. Vermeij, dr. Teurfs, Dr. Van Pelt, Dr. 

Mignon 

 

➢ Hematologie:  

Dr. Beel, dr. Heyrman, dr. Eyckmans 

 

➢ Pneumologie: 

Dr. Galdermans, dr. De Droogh, dr. De Munck 

 

➢ Gastro-enterologie: 

Dr. Holvoet, dr. Naegels, dr. Ooms, dr. Thienpoort, … 

 

➢ Algemeen interne: 

Dr. Brandts 

 

➢ Metabole aandoeningen: 

Dr. Eyskens 

 

➢ Fysiotherapie: 

Dr. Luyten, dr. Willems, … 

 

➢ Reumatologie: 

Dr. De Vlam 

 

➢ Cardiologie: 

Dr. Meyten, dr. ….. 

 

➢ Neurologie: 

Dr. Derdelinckx, Dr. Van Daele,  Dr. Schotsmans 

 

➢ Nefrologie: 

Dr. Bernaerts  

 

5.1 Welke behandelingen kunnen op de dagbehandeling gebeuren? 

- Antitumorale behandelingen  

- Toedienen van ondersteunende of vervolgtherapie na de chemotherapie ( Herceptine, x-geva, zometa, …) 

- Parenterale toediening van geneesmiddelen 

- IV infusen ( Remicade, Tysabri, Inflectra, Entyvio,  magnesium, ijzer, …)  

- Transfusie van bloedproducten 

- Ascites- en pleurapuncties 

- Aderlatingen  

- Botboor- en beenmergpuncties 

- Behandeling met experimentele geneesmiddelen 

- Aanprikken veneuze poort ten behoeve van medische beeldvorming 

- Dringende opname in afwachting van opname op de verpleegafdeling 
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Het klimaat op de dienst:  

In het dagziekenhuis worden verschillende problematieken behandeld, waardoor je als verpleegkundige veelzijdig 

moet kunnen handelen. 

- Grote diversiteit aan taken, specialismen en disciplines 

- Zeer hoge turnover van patiënten  

- Goede structuur en organisatie is noodzakelijk 

- In een kort tijdsbestek patiënten ontvangen, informeren, professioneel bijstaan 

- Vlotte, vriendelijke en empathische manier van communiceren en omgang 

• (non)-verbaal 

• Empathisch luisteren naar de patiënt en de familie 

• De tijd nemen om vragen en problemen te beantwoorden  

• Levensvragen 

• Vragen rond palliatieve zorgen 

• Vragen over euthanasie  

• …. 

- Gevoel van veiligheid en zorgzaamheid bereiken 

- Het evenwicht vinden tussen ‘te betrokken’ en ‘te koel’ 

- Deskundigheid en menswaardig zijn 

- Flexibiliteit, zelfstandigheid en stressbestendigheid zijn belangrijk 

- Elke patiënt is uniek en heeft individuele behoeften 

- Privacy en beroepsgeheim 

Internistische discipline: voorbereiding op onderzoeken 

- Gastro-enterologie (vb. aderlating, remicade IV, inflimab, entyvio,..)  

- Cardiologie (vochtafdrijving,..) 

- Neurologie (tysabri IV, privigen,…) 

Oncologisch dagziekenhuis 

- De hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke secretaresse maakt een afspraak. 

- Elke patiënt volgt een eigen behandelingsschema, dus komt op welbepaalde datum terug. 

- De planningsagenda is terug te vinden in UltraGenda. 

- De apotheek heeft inzage in deze agenda zodat ze hun werkflow kunnen inplannen. 

- De secretaresse van de opnamedienst bereidt a.d.h.v.  # werklijsten de dossiers voor. 

Dagschema 

- Het dagziekenhuis is open van maandag tot vrijdag. Op zaterdag, zondag en feestdagen is het 

dagziekenhuis gesloten. Het onlogisch dagziekenhuis is telkens open van 07u30 tot 18u. 
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5.2 Oncologisch/internistisch dagziekenhuis 

Er gebeuren verschillende behandelingen op het dagziekenhuis: het toedienen van chemotherapie, IV-medicatie 

aan patiënten die komen voor een medicatiebehandeling (vb. pamidronaat, ijzerbehandeling, …) bloedtransfusie, 

uitvoeren van aderlating, voorbereiden en opvolgen van patiënten die komen voor tussentijdse 

screeningsonderzoeken (labo, CT), ondersteunend of vervolgtherapie na de chemotherapie (vb. herceptine, X-

geva, zometa). 

 

1. Ontvangst van de patiënt op afgesproken uur 

2. Verpleegkundige zorgen: 

- Controle parameters: bloeddruk, pols, t, gewicht,… 

- Navraag klachtenpatroon 

- Afname labo via implanteerbaar poortsysteem* of perifere weg (volgens aanvraag arts) 

- Contacteren van derden (bv. borst-of pijnverpleegkundige, diëtist, psychologe,…) 

- De therapie wordt afgesproken (al dan niet na klinisch onderzoek) 

- De chemotherapie wordt besteld bij de apotheek 

- Toedienen voormedicatie per os of IV 

- Eventueel begeleiding patiënt naar behandelend arts of bijkomend onderzoek 

- Na ontvangst chemotherapie => het schema wordt opgestart met infuuspomp (voorschrift) 

 

3. Het middagmaal wordt opgediend tussen 11u30 tot 13u00 

4. Duur therapie afhankelijk van het schema en kan tot in de namiddag doorlopen: bepaalde 

therapieschema’s worden over een halfuur toegediend, terwijl andere schema’s bijna een hele dag 

innemen. 

5. Bij nieuwe patiënten wordt er tussenin uitleg gegeven over de therapieën, implanteerbaar 

poortsysteem, werking van het dagziekenhuis, … 

6. Einde kuur: 

- Implanteerbaar poortsysteem wordt doorgespoeld of de infusie aangeschakeld 

- Randmedicatie en nodige uitleg wordt meegegeven met patiënt 

- Volgende afspraak wordt vast gelegd. 

 

7. De patiënt mag naar huis (eventueel wordt de ambulance of persoonlijk vervoer opgebeld) 

 

6.Verwachtingen naar de student/ nieuwe medewerker toe  

6.1 Algemeen 

Een nieuw en hopelijk leerrijk moment voor jou is aangebroken. Gedurende enkele weken loop je met iemand 

van het verpleegkundig team van de dagbehandeling mee. Je krijgt de mogelijkheid om actief deel te nemen aan 

het dienstgebeuren, rekening houdend met de kennis en vaardigheden die je al verworven hebt. 

 

Met dit leerproces hopen wij een bijdrage te leveren aan jouw opleidingsplan. Wij verwachten van jou in de eerste 

plaats dat je je tracht in te leven in de plaats van onze patiënten om hen met hartelijkheid, begrip, en waardering 

te omringen, rekening houdend met hun fysisch, psychisch, sociaal, moreel en ideologisch functioneren. Er wordt 

zeker niet verwacht dat je alles kent en kunt vanaf de start. 
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Wel: 

- Een positieve en gemotiveerde houding 

- Willen bijleren en dus ook opmerkingen aanvaarden 

- Kritisch zijn, vooral op eigen werk 

- Fouten toegeven en ervan leren 

- Een patiëntgerichte visie hebben 

- Kunnen werken in teamverband 

Het resultaat van je leerproces hangt grotendeels af van je eigen inzet. Maak er het beste van! Je leerproces heb 

je in eigen handen! 

 

Enkele gouden tips: 

- Indien je iets niet weet, niet kunt of je twijfelt: VRAAG HET 

- Zijn er problemen: bespreek ze dan met de hoofdverpleegkundige of de stagementor.  

 

6.2 Wat valt er te leren op deze afdeling? 

Basisprincipes toedienen bloedproducten 

- Meevolgen van Beenmergpunctie 

- Meevolgen van ascitespunctie  

- Basisprincipes diep veneuze katheter: cvc, implanteerbaar poortsysteem 

- Basisprincipes omgaan met antitumorale geneesmiddelen 

- Perifere bloedafname 

- Perifere katheters, poortkatheters 

- Opstarten en meevolgen van chemotherapiebehandelingen  

- Klaarmaken van waakinfusen en premedicatie 

- Chemoschema’s leren lezen 

- Klaarmaken en toedienen van andere behandelingen zoals ijzerinfusen, botversterkers, immuunglobulines 

- Als de kans zich voordoet kan er eens meegelopen worden met een diëtiste die een patiënt informeert over 

aangepaste voeding tijdens chemotherapie 

- Oncologische wondzorg 

- Je werkt steeds samen met een verpleegkundige die op het einde van de dag samen met jou je reflectie 

overloopt en bespreekt. Er wordt van jou verwacht dat je aan het begin van je stage je doelstellingen 

schriftelijk doorgeeft. 
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6.3 Evaluaties 

          Dag evaluaties studenten: 

De verpleegkundige waaraan je bent toegewezen bespreekt samen met jou je functioneren en noteert 

feedback. Deze dag evaluatie zelf in het oog houden en zo nodig aan de verpleegkundige vragen iets te 

noteren. 

Tussenevaluaties 

In de mate van het mogelijke krijgt de student een tussentijdse evaluatie. het tijdstip van deze terugkoppeling 

op jouw functioneren is afhankelijk van het aantal weken dat je hier stage loopt. Dit gebeurt in het bijzijn van de 

student, een mentor, zo nodig de hoofdverpleegkundige en indien mogelijk de stagebegeleider. 

 

Deze feedback geeft de mogelijkheid de student bij te sturen waar nodig. De student heeft dan nog de kans om 

er aan te werken. ook positieve bevindingen kunnen aangehaald worden wat motiverend kan werken. Leerpunten 

worden bekeken en besproken. De student zelf krijgt de mogelijkheid bepaalde zaken te vermelden indien nodig 

(bijvoorbeeld problemen met een verpleegkundige, omgang met een bepaalde patiënt).  

 

          Eindevaluatie  

Dit is een terugblik op het functioneren van de student gedurende de ganse stageperiode, rekening houdend met 

de tussenevaluatie(s). Hier is het de bedoeling feiten aan het halen om de student in de mogelijkheid te stellen 

te evolueren, om persoonlijk te groeien!!! Dit gebeurt het in het bijzijn van de student, een mentor, de 

hoofdverpleegkundige en de stagebegeleider (indien de mogelijkheid bestaat). Het is de bedoeling om alle 

partijen aan het woord te laten, ook de student. Op het einde van de stage krijgt de student een evaluatieformulier 

(over de stageafdeling) om in te vullen. de student heeft hierin de grootste bijdrage. Ook wij, verpleegkundigen, 

kunnen iets bijleren! 

 

6.4 Nieuwe medewerkers:   

Worden volgens het beleid geëvalueerd.  Maandelijks wordt er wel feedback gegeven, om bij te sturen en te 

horen waar de knelpunten liggen en hoe we hierbij kunnen ondersteunen. 
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7. Dagindeling 

 

Wanneer  Wat 
  

07u30 1 verpleegkundige 

• Infusen klaarleggen voor de verschillende behandelingen 

• Kwaliteitscontrole van de point of care toestellen 

• Opstarten computers 

• Start met bloedafname om 8u 

 

08u00 1 verpleegkundige & 1 zorgkundige 

• Start van de behandeling 

09u00 1 verpleegkundige 

• De verpleegkundige start behandelingen en geeft indien nodig ondersteuning 
aan de bloedafname. 

• De logistieke ondersteunt de verpleegkundigen met het afhalen van chemo, 

wegbrengen van aanvraag naar apotheek en labo.  
• Staat in voor de maaltijdbedeling. 
• Doet ook een deel administratief werk: opzoeken en klasseren van 

verpleegdossiers 
 

10u00 1 verpleegkundige 

- Start de behandeling. 

8. Stage/ Nieuwe medewerkers 

8.1 verantwoordelijkheid 

Studenten vallen onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen. Dit wilt zeggen dat de studenten 

werken onder toezicht van de verpleegkundige. Nieuwe medewerkers staan de eerste drie maanden ook onder 

begeleiding van een verpleegkundigen. 

 

8.2 Stagementoren 

Mentoren zijn professionele verpleegkundigen die zich engageren om een sturende en ondersteunde rol te zijn 

voor de studenten of nieuwe medewerker die beginnen in het dagziekenhuis. Deze mentoren beschikken over de 

nodige competenties om de studenten of nieuwe medewerker op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden. 

 

De mentoren zullen proberen om jou te helpen om het werk goed te doen en zorgen dat je zelf competent wordt 

in het handelen op de dienst en het vinden van oplossingen. Dit gebeurd best planmatig en in kleine stapjes. 

Regelmatig gebeurt een evaluatie zodat je weet waar je staat. Dit kan gaan om mondelinge feedback direct aan 

het bed van de patiënt,  of er kan ook geopteerd worden om de tips en feedback nadien te geven. De mentoren 

zullen met jou zeer open communiceren en hopen van hun kant uit ook dat je hen vertrouwt en durft vragen te 

stellen. 

 

Hoofddoel: 

Een vertrouwenspersoon zijn op de afdeling zodat de student of nieuwe medewerker zich goed en gewaardeerd 

voelen op de afdeling; Het begeleiden in functie van het zich eigen maken van vaardigheden en kennis, 

zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; 
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8.3 Verwachtingen  

- Een goede voorbereiding van de stage- nieuwe werkplek. 

- Goede kennis van de basistechnieken. 

- Stipt aanwezig zijn. 

- Verzorgd uiterlijk. 

- Goede en respectvolle omgang met onze patiënten. 

- Goede zelfevaluatie. 

- Steeds kritisch reflecteren: ‘doen we dingen goed, en doen we de goede dingen goed?’ Wij vinden het leuk 

als team als je nieuwe zaken aanbrengt of verbetertips naar voren brengt. Vaak zijn wij reeds zo met een 

handelswijze vertrouwd dat het moeilijker is om verbeteringen en vernieuwingen te zien. Niet alleen kennis 

maar ook een goede doordachte visie, ontwikkeling van sociale vaardigheden, een blijvende kritisch en 

creatieve opstelling, als een soort 6de zintuig is nodig, evenals een menselijke benadering van de patiënt. 

Verplegen is dus een vak waar ‘hoofd, hart en handen’ voor nodig zijn. 

- Oog hebben voor eventueel bijsturen van bepaalde technieken. 

- Initiatief nemen voor wat betreft leermomenten. 

- Goede samenwerking met alle verpleegkundigen. 

- Spontaan opzoekingswerk verrichten wat betreft medicatie, onderzoeken, ingrepen,.. 

- Overleg plegen met de verpleegkundige waarmee je samenwerkt. 

- Leergierig zijn. 

- Economisch omgaan met materiaal en tijd. 

- Dient te kunnen omgaan met feedback. 

- Indien men ziek is of niet op tijd aanwezig kan zijn gelieve zowel de dienst als de stagecoördinator te 

verwittigen: 

o Telefoonnummer ziekenhuis: 03/280.34.03 

o Telefoonnummer dagziekenhuis: 03/280.40.12 

o Telefoonnummer Leidinggevende: 03/280.34.63 

 

 

8.4 Beoordeling  

Tijdens de inloopperiode zal er naar verschillende zaken gekeken worden, waarop de studenten/ medewerker zal 

beoordeeld worden:  

- Inzicht: we gaan na in hoeverre er inzicht is in het ziektebeeld van de patiënt en aan die patiënt een goede 

voorbereiding en nazorg kan bieden. 

- Communicatie: hoe is de communicatie met patiënten, met de verpleegkundigen en met andere 

zorgverstrekkers? Kan de gekregen informatie over gebracht worden?  

- Teamwerking: kan er in groep gewerkt worden? Kan hij/zij initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen? 

- Verpleegkundig handelen: kunnen de toegewezen verpleegkundige taken goed en correct toegepast worden? 

Kan de theorie in de praktijk omgezet worden? 

- Feedback: hoe is de feedback tussen student/nieuwe medewerker en de rest van het team? Kan de 

student/nieuwe medewerker negatieve feedback aan en hoe gaat hij/zij daar mee om? 

- Verloop van de begeleiding: 
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o De student krijgt één keer per week een evaluatie van de stagementor en de 

begeleidingsfiche wordt ingevuld. De stagementor neemt hiervoor de nodige tijd en geeft de 

student de nodige uitleg en ondersteuning: 

o Na een tweetal weken is er een tussentijdse evaluatie met de stagementor en kunnen er nieuwe 

doelstellingen geformuleerd worden. 

o Op het einde van de stageperiode is er een laatste evaluatie die in team besproken wordt. De 

stagementor en de hoofdverpleegkundige vullen de stagebeoordeling in.  

o Nieuwe medewerkers krijgen feedback aan de hand van de richtlijnen van ZNA. 

8.5 Medicatie 

Tijdens het leerproces gaan jullie ook andere medicatie leren kennen. Het is zeker niet de bedoeling dat jullie 

elke therapie kennen, maar wel de werking ervan in het lichaam. Meest voorkomende geneesmiddelen dat 

gebruikt wordt op het oncologisch dagziekenhuis:  

 

Premedicatie: medicatie die gegeven worden op het dagziekenhuis voor de start van de chemotherapie (IV of 

PO). 

Anti-emetica: 

- Litician® 

- Emend® 

- Primperan® 

- Zofran of Ondansetron® 

Corticoïde preparaten 

- Solu-medrol® 

- Solu-cortef® 

- Aacidexam® 

 

Antihistaminicum 

- Cetirizine® 

 

Randmedicatie: medicatie die aan de patiënt worden meegegeven om thuis verder in te nemen (PO of SC). 

Anti-emetica per os 

- Zofran® 

- Primperan® 

- Litican® 

- Emend® 

Corticoïde preparaat 

- Dexamethasone® 

- Medrol® 

Groeifactoren 

- Aranesp® 

- Neulasta® 

 

9. Eerste stagedag 

9.1 Afspraken  

- Student stelt leerdoelen bespreekbaar met de mentor of verantwoordelijk verpleegkundige. 

- Student is verantwoordelijk voor de dag evaluaties. 

- Student mag geen cytostatica aanhangen. 

- Wijziging stage uren is steeds in overleg met de hoofdverpleegkundige. 

- Identificatiebadge wordt steeds gedragen. 

- Student is verplicht van gesloten schoeisel te dragen. 
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9.2 Stage-uren 

 

08u00 – 16u00 

 

  

 
9.3 TIPS  

 

 
                                            

Stel jezelf voor aan de patiënt en zegt wat je komt doen als zorgverlener. Het lijkt een evidente zaak, maar uit 

ervaringen van patiënten, blijkt deze vorm van beleefdheid toch regelmatig vergeten te worden in het ziekenhuis. 

patiënten zien tijdens hun zorgproces vaak verschillende zorgverleners zodat het geen overbodige luxe is om 

jezelf kort voor te stellen en te zeggen wat je komt doen. Bovendien val je binnen in een stukje privacy. Ook 

stagairs en assistenten willen we vragen hiervoor extra aandacht te hebben. 

Stel jezelf voor als je een patiëntenkamer binnenkomt: 

- Voornaam  

- Functie 

- Wat kom je in de kamer doen 

- Welke handelingen zal je uitvoeren bij de patiënt 

- Zorg dat patiënt gerustgesteld is 

- Geef voldoende informatie 
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10 Deze student stelt zich aan je voor  

Naam    

Leeftijd    
[Kleef hier je foto]  

Opleidingsjaar    

School    

Praktijklector    

Mentor    

Stage van / tot    

Specifieke 

leerdoelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

     

Opmerkingen   

 


