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1 Voorstelling van de afdeling 
 

 De dienst cardiologie 2D legt zich toe op het behandelen van patiënten vanaf 

16 jaar met cardiale aandoeningen. Op de afdeling is monitoring 

(telemetrie) voorzien voor 16 patiënten. Het betreft een afdeling van 28 

bedden. 

 In het kader van een maximale en efficiënte bedbezetting wordt gestreefd 

om de opnameduur op de afdeling zo kort mogelijk te houden. 

 
De medische en verpleegkundige leiding is als volgt: 

 
 Geneesheer Diensthoofd cardiologie: 
 Prof. Dr. P. Vermeersch 

 
 Bedrijfsleider Interne: 
 Dhr. T. Peeters 

 
 Afdelingshoofd: 
 Dhr. K. Den Hert 

 
 Stagebegeleiding: 
 Mevr. N. Faes 
 Dhr. M. Hendrickx 
 Mevr. C. Roefs 

 
Cardiologen 

 

 Prof. Dr. Vermeersch, Dr. De Greef, Dr. Convens, Dr. De Keulenaer, Dr. 

Luykx, Dr. Meyten, Dr. Schwagten, Dr. Scott, Dr. Adriaenssens, Dr. 

Bresseleers, Dr. Agostoni, Dr. Maeyer, Dr. Wolf, Dr. Weyn, Dr. Keyzer, Dr. 

Gigase, Dr. Verheye, Dr. Jacobs, Dr. Prihadi, Dr. Ronsyn, Dr. Wollaert, Dr. 

Zivelonhi. 
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Contactgegevens 
 

Adres:  
 

ZNA Middelheim 
Lindendreef 1 
2020 Antwerpen 
Tel.03 280 31 11 (algemeen) 

 
Cardiologie 2D - Route 215 
Tel.03 280 32 73 (afdeling) 

 
Afdelingshoofd: 
Dhr. Kim Den Hert 

kim.denhert@zna.be 

Tel.03 280 32 38 
 

Mentoren:  
 
Mevr. Nina Faes 
nina.faes@zna.be 
 
Dhr. Maarten Hendrickx 
maarten.hendrickx@zna.be 
 
Mevr. Christel Roefs 
christel.roefs@zna.be 

 

Tel.03 280 32 73  
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Afdelingsplan 
 

 Cardiologie 2D is gelegen op de tweede verdieping (Route 210-219). Op een 

centrale plaats op de dienst bevindt zich het verpleegstation waar alle 

informatie toekomt en waar zowel de patiënten als de bezoekers kunnen 

rekenen op een vriendelijk onthaal. 

 

 De afdeling bevat acht éénpersoonskamers, zeven tweepersoonskamers. Op 

elke kamer is er TV, een telefoon en een koelkast voorzien.  Aanvraag voor 

internet is mogelijk. 
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Patiëntenpopulatie  
 

 2D is een afdeling cardiologie type short stay voor behandeling van acute 

coronaire en elektrofysiologische aandoeningen. 

 

Meest voorkomende ziektepatronen: 

 Hartinfarcten (STEMI – NSTEMI), 

 Hartinsufficiëntie / hartfalen, 

 Ritmestoornissen, 

 Angor klachten. 

 

Meest voorkomende niet invasieve onderzoeken: 

 ECG, 

 Inspannings-ecg of fietsproef, 

 TTE (Trans-thoracale-echografie/Echocardio), 

 DSE (Dobutamine stress echo), 

 TEE (trans-oesophagale-echografie), 

 Ejectiefractie, 

 Mibi – scintigrafie, 

 Holtermonitoring, 
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 Telemetrie, 

 CT hart, 

 MRI hart. 

 

Meest voorkomende behandelingen: 

 Coronaire onderzoeken (coronarografie - PTCA - CTO), 

 Elektrofysiologische onderzoeken (EFO- Ablatio- PVI), 

 Implant en wissel PM – ICD – CRT/P – CRT/D, Reveal, 

 PFO - ASD – LAA, 

 PTMV – PTAV - TAVI, 

 Cardioversie. 

 

** uitleg van de afkortingen op p26 

 

Meer informatie en de bestaande ‘Staand Orders’ omtrent deze behandelingen kan 

je terugvinden op het Intranet/Digihuis via het kwaliteitsportaal. 

 

Link: Digihuis/Kwaliteitsportaal/zoek op type onderzoek 
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Verwachtingen naar de student toe 

Onze verwachtingen voor je start met stage 
 

Gelieve minimum 2 weken voor aanvang van de stage de afdeling telefonisch te 

contacteren (Tel.03 280 32 38). Tijdens dit gesprek meldt je alle 

schooldagen/terugkomdagen zodoende we alle studenten die stage lopen optimaal 

kunnen inplannen. Deze infobrochure dient gekend te zijn alsook de bredere kennis 

van het vakjargon m.b.t de cardiologie (zie pag. 13.). Je dient je dus voor te 

bereiden voor de aanvang van de stage.  

 
Onze verwachtingen - jouw verwachtingen 

 
Bij aanvang van de stage doorloop je de verplichte online leermodules  BLS (Basic 

Life Support) – Brandveiligheid – Kwaliteit en Bloedproducten voor studenten. De 

stagementoren zullen je hiermee verder helpen, spreek hen aan.  

Elke student wordt dagelijks toevertrouwd aan één of meerdere verpleegkundigen, 

dit is afhankelijk van de personeelsbezetting van dat moment.  

 

Het laten invullen van je “dagelijkse feedback” aan de hand van je dag reflecties 

is jouw verantwoordelijkheid en zeer belangrijk voor je tussentijdse- en 

eindevaluatie. 

 

Wat vinden we belangrijk: 

 Wees tijdig aanwezig op de afdeling.  

 Wees vriendelijk en begripvol t.o.v. onze patiënten – collega’s. 

 Wees ordelijk, net en stipt. Stel je verantwoordelijk op. 

 Wees beleefd en correct in elke situatie. 

o Assertiviteit word aanvaard wanneer deze toegepast wordt in de juist 

vorm. 

 Eerlijke - duidelijke mondelinge en schriftelijke rapportage. 

 Besteed aandacht aan je attitude en voorkomen. 

 Initiatief name in je eigen leerproces en doelstellingen. Als je een bepaalde 

verpleegtechniek wilt inoefenen, laat dit dan tijdig weten aan de collega 

waarmee je gekoppeld staat.  

 Vlotte toepassing van je sociale vaardigheden t.o.v. patiënten en collega 

(verzorg je taalgebruik). 
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 Na enkele dagen verwachten we dat; 

 je inzicht krijgt in de dagelijks werking van onze afdeling.  

 je inzicht krijgt in de patiëntenpopulatie.  

 je het patiëntenbord in het verpleegstation kan interpreteren (welke 

patiënten worden er vandaag opgenomen, welke onderzoeken dienen er nog 

te gebeuren, wie mag er vandaag of pas morgen op ontslag, wie dient er 

nuchter te blijven, … ). 

  je op rustige momenten zelf initiatief neemt om je verder te verdiepen in 

de afdelingsgebonden pathologieën, medicatie met betrekking tot het 

cardiovasculaire stelsel, ECG interpretatie, … .  

 je zelf het initiatief neemt inzake hulp aan bieden en werk zien (er is altijd 

wel iets te doen). 

 Wanneer een student onderzoeken wenst bij te wonen kan dit enkel op 

voorwaarde dat hij/zij zich heeft verdiept in het desbetreffende 

onderzoek/procedure. Het bijwonen van een onderzoek gebeurt steeds in 

overleg met  de hoofdverpleegkundige.  

 Heb je vragen of twijfels over iets , Stel ze. Je bent hier om te leren. 

 We vinden het belangrijk dat we je zien groeien naar het einde van je stage 

toe. 

 

Algemeen 

 

 Een nieuwe en hopelijk leerrijke stageperiode is voor jou aangebroken. 

Gedurende enkele weken behoor je tot het verpleegkundig team 2D en krijg 

je de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het dienstgebeuren, 

rekening houdend met het academiejaar waarin je je bevindt. Met deze 

stage hopen wij een bijdrage te leveren aan jouw opleiding tot een 

volwaardige verpleegkundige. 

 Wij verwachten van jou in de eerst 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. Je krijgt de kans om de aangeleerde technieken 

en sociale vaardigheden om te zetten in de praktijk eventueel te verbeteren 

en/of te verfijnen. Ook het contact en de omgang met collega-studenten , 

verpleegkundigen en artsen kan bijgeschaafd worden. Houd goed de ogen 
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open, NEEM INITIATIEF en je zal aan het einde van deze stageperiode vele 

ervaringen rijker zijn. Vergeet niet dat je hier bent om te leren en aarzel 

dus niet om vragen te stellen. 

 

 Bij problemen kan men zich wenden tot de hoofverpleegkundige, 

stagebegeleid(st)er, je mentor of je toegewezen verpleegkundige of een 

andere vertrouwenspersoon. Zij zullen graag het probleem met je 

bespreken en een oplossing trachten te zoeken. 

 Het resultaat van je stage hangt grotendeels af van je eigen inzet. Maak er 

het beste van! 

 
Per opleidingsjaar 

 

Tweedejaars-studenten 

 

 Je krijgt de kans je verantwoordelijkheidszin en initiatie name te vergroten. 

We verwachten dat je de verpleegkundige activiteiten gaat organiseren en 

plannen zodat je een duidelijke kijk krijgt op het dienstgebeuren. Er wordt 

verondersteld dat je de technieken van het eerste jaar vlot kan uitvoeren. 

De aangeleerde technieken worden veelvuldig geoefend en bijgestuurd waar 

nodig. Voorbereiden en installeren van cardiale patiënten, verfijning van 

schriftelijke en mondelinge rapportering, observatie … komen zeker aan 

bod. 

 

 Naarmate de ervaring en deskundigheid groter wordt, mag je na overleg 

ook zelfstandig aan de slag. We wensen ook dat je een patiënt volledig leert 

voorbereiden en installeren na de behandeling (onder begeleiding). Je krijgt 

tevens ook de kans om coronaire en/of elektrofysiologische onderzoeken bij 

te wonen. 

 

Derdejaars/Vierdejaars-studenten 

 

 De opleiding vertrekt vanuit het cardiotrajectmodel. De bedoeling van dit 

model is om u als student een volledig beeld te geven over de verschillende 

afdelingen. Dit kan alleen indien je alle verschillende aspecten van deze 
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diensten doorlopen hebt. De opleiding zal je volledige stageperiode in beslag 

nemen. 

 

 De eerste dag zal u kennismaken met het ziekenhuis en de verschillende 

cardiodiensten. In week één zal u kennismaken met de afdeling 2D 

cardiologie short stay. Hier worden voornamelijk patiënten opgenomen voor 

een kortstondige opname en dit in functie van hoog technische onderzoeken 

en behandelingen op het cathlab. Coronarografie, ballondilatatie, het 

plaatsen van stents in de coronairen en elektrofysiologische onderzoeken 

komen aan bod. De afdeling 2D heeft een groot belang in de voorbereiding 

en de nazorg van deze cardiologische patiënten. Na enkele dagen 

verwachten we dat je inzicht krijgt van de dagelijks werking van onze 

afdeling. 

 

 In week twee worden het cathlab en de cardiale revalidatie toegelicht. Het 

is de bedoeling om zo een beter inzicht te krijgen in de verschillende 

onderzoeken en behandelingen. Op de cardiale revalidatie willen we u ook 

een beeld geven, hoe een patiënt revalideert na een chirurgische ingreep of 

hartinfarct. 

 

 In week drie en vier zal u verder opleiding genieten op dienst 2D. 

Onderzoeken die gebeuren op de consultatie kunnen in deze periode mee 

gevolgd worden zoals cardioversie, echografie,… . In de volgende weken zal 

u een opleiding genieten op dienst 5D. Hier worden voornamelijk patiënten 

met chronische hartaandoeningen opgenomen. U maakt hier kennis met: 

bv. Hartfalen, chronische voorkamerfibrillatie, cardiomyopathie. Ook is er 

een aanbod van medium-acute pathologie zoals bradycardie en tachycardie 

en hun behandeling. Hier worden uiteraard ook patiënten opgenomen voor 

coronarografie, ballondilatatie,… . Tijdens deze periode laten we u eveneens 

een kijkje nemen op het operatiekwartier. Hier zal u een openhartoperatie 

kunnen bijwonen. Het postoperatief verloop mag hier uiteraard ook niet uit 

het oog verloren geraken. Dus een dagje intensieve zorgen is uiteraard 

boeiend. Tijdens deze opleidingsperiode zal u begeleid worden door 

mentoren, die u met raad en daad zullen bijstaan. 
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Leerpunten 

 

 Aan ieder student zal gevraagd worden wat de leerpunten zijn voor de 

afdeling. Hiermee worden de technieken of vaardigheden (somatisch en 

niet-somatisch) bedoeld waaraan je wilt werken of de handelingen die je 

wenst in te oefenen. Noteer deze leerpunten. Tijdens de evaluaties zal 

worden nagegaan of ze aan bod gekomen zijn. De mentoren zullen dit 

proberen te bewaken.  

 

Wat valt er te leren op de afdeling 2D cardiologie? 

 

Verpleegtechnische handelingen die zich aanbieden; 

 Medicatie toedienen (SC, IM, IV, PO), 

 Bloedafnames en infusen prikken, 

 Medicatie berekenen, 

 Klaarmaken van patiënt voor het onderzoek, 

o Dossier; medicatie; nuchter; OK hemdje aandoen 

 Installeren van patiënt na de behandeling, 

o Zuiver hemdje of eigen nachtkledij aandoen indien mogelijk, 

o Urinaal binnen handbereik ik femorale procedures, 

o Infuuszak aan staander hangen, 

o Infuus vervangen indien nodig of rapporteren aan verpleegkundige 

o Patiënt comfortabel instaleren met oproepsysteem binnen 

handbereik, 

o Telemetrie aanhangen indien nodig, 

o Beletlichtje aandoen tijdens het installeren en uitdoen bij het verlaten 

van de kamer. 

 Bijwonen van cardiale onderzoeken, 

 Herkennen van ritmestoornissen,  

 Correct afnemen van de parameters,  

 Blaassondage plaatsen en/of verwijderen, 

 EKG nemen en aflezen, 

 Vraag ons om uitleg, duik tussen je boeken of zoek op het internet, 
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 Ten alle tijden blijft de patiënt altijd centraal. Installeer hem eerst optimaal 

en ga pas daarna administratief werk doen. Laat de kamer ordelijk achter 

(geen operatiehemden, lege infuuszakken, e.d.). 

 

Maar ook het sociale aspect van verpleging komt aan bod; 

 Emotionele opvang na slecht nieuwsgesprek, 

 Uitleg en voorbereiding van de onderzoeken, 

 Hulp bij zelfredzaamheid van de oudere patiënt, 

 Begeleiding van de familie, 

 Lees ook de infobrochures voor de patiënt, 

 Op kanaal 40 op de televisie in ons ziekenhuis kan je een infofilm zien over een 

coronarografie en de cardiale revalidatie, 

 Wij proberen om de student te begeleiden op een persoonlijke manier. Dit wil zeggen 

dat wij rekening houden met het kennen en kunnen van de student en de student 

willen begeleiden tot hij/zij zelfstandig kan werken, 

 

Wat moet je kennen/kunnen op het einde van je stage? 

 Voldoen aan hoger vernoemde verwachtingen. 

 Kennis en toepassing van de aangeleerde technieken op school. 

 Dit allemaal aangepast aan het desbetreffende academiejaar. 

 

Bredere Kennis van het vakjargon m.b.t. de cardiologie; 

 Hoe werkt een hart? 

 Wat zijn de symptomen bij coronair lijden, kleplijden…? 

 Wat is een coronarografie? 

 Wat betekend de afkorting PTCA – PCI – PM – PVI - CABG? ZOEK DIT OP! 

 Wat is VKF? Hoe te herkennen? Hoe te behandelen? Wat zijn de gevaren? 

 Notie hebben van de meest voorkomende medicatie binnen cardiologie? 

 Staande Orders / Procedures m.b.t. de cardiologie. (ook handig voor je 

stageverslag)! 
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Evaluaties 

Dag evaluaties 

 

 De verpleegkundige waaraan je bent toegewezen bespreekt samen met jou 

je functioneren en noteert/rapporteert iets op je dag evaluatie. Deze dag 

evaluaties moet je zelf in het oog houden en zo nodig aan de 

verpleegkundige vragen iets te noteren. 

 

Tussentijdse evaluatie 

 

 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 stage loopt. Dit gebeurt in het bijzijn van de student, 

een mentor, zo nodig het afdelingshoofd 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 in het bijzijn van de 

student, een mentor, het afdelingshoofd en de stagebegeleider (indien de 

mogelijkheid bestaat). Het is de bedoeling om alle partijen aan het woord 

te laten, ook de student. 
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Huishoudelijk reglement 
 

 Het huishoudelijk reglement van de afdeling 2D cardiologie is terug te 

vinden op het Intranet/Digihuis. 

 
Link: Digihuis/Kwaliteitsportaal/zoek/huishoudelijk reglement 2D 

Dagverloop 2D Cardiologie 
 

 In het kader van integrerende verpleging passen wij een 

patiëntentoewijzing toe d.w.z. dat een zoneverpleegkundige 

verantwoordelijk is voor de totaalzorg van een aantal patiënten. Door deze 

manier van werken tracht men de vertrouwensrelatie tussen patiënt en de 

zorgverlener te optimaliseren. Ook het aantal bezoekjes van het verschillend 

personeel wil men hierdoor tot een minimum herleiden. De afdeling is in 2 

delen verdeeld die overeenstemmen met het toewijzingsblad en de kaften 

van de verpleegdossiers. Aan het begin van de week wordt de student aan 

een verpleegkundige toegewezen. We trachten jullie ook zoveel mogelijk 

aan de stagementoren van de dienst te koppelen. De student is dan samen 

met de verpleegkundige verantwoordelijk voor de verzorging van de aan 

hen toegewezen patiënten. 

Dagverloop Dienst 2D (07u – 21u30) 
 

 Zie blad dagindeling voor de toewijzing van de patiënten aan het 

magneetbord op de verpleegafdeling. 

 

Per shift: 

 verantwoordelijke verpleegkundigen voorkant: kamer 226 tem 231, 

kamer 245 & 246 

 verantwoordelijke verpleegkundigen achterkant: kamer 234 tem 

236, kamer 240, 241, 243 en 244. 

 2 verantwoordelijke verpleegkundigen voor het onthaal van de 

patiënt en het administratieve gedeelte 

 1 verpleegkundige verantwoordelijk voor de telemetriemonitoring. 
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LUNCHPAUZE 

11u30-13u Middagpauze personeel vroegdienst: zie dagindeling 

verpleegpost: 

Eerste shift (ochtendploeg) gaat eten van 11u30 – 12u00. 

Tweede shift (ochtendploeg) gaat eten van 12u30 – 13u. 

13u30-14u Lunchpauze personeel Laatdienst. 

 

7u00-7u30  

 Dienstoverdracht van nachtdienst naar vroegdienst aan de 

verantwoordelijke verpleegkundige van de voor (zone 1) & achterkant 

(zone 2). 

 

7u00-15u  

 Bureauverantwoordelijken: 

 Onthaal en inschrijven van de patiënten die zich “aanmelden”, 

 Controle van identiteit, 

 Wegbrengen & afhalen van patiënten naar cathlab – echocardio – OK” 

o (zie Transportmatrix Kwaliteitsportaal). 

 

7u30-21u30 

 Propere bedden opmaken (verzorgende – verpleegkundigen). 

 

7u30 – 09u  

 Ochtendzorg zoneverpleegkundigen (voor- & achterkant): 

 

 Administratief en verpleegkundig voorbereiden van de reeds opgenomen 

patiënten voor de geplande ingreep, 

 

 Hulp of toezicht bij het dagelijks toilet (hygiënische zorgen) van de 

patiënten per zone, 

 

 Toezicht op de katheters en drukverbanden (verwijderen op advies Arts) 

(lies of pols). 
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 Behandelingen door de zoneverpleegkundigen: 

• glycemie controle, 

• eventueel insulinetoediening, 

• medicatie (08u) PO, IV, SC en aërosol (toediening of 

toezicht), 

• controle vitale parameters; 

(steeds bloeddruk, pols, temperatuur, pijn, stoelgang, 

diurese, …), 

• eventuele andere verbanden of andere zorgen, 

• inschrijven van parameter en verpleegkundig verslag, 

• dossiers administratief in orde brengen. 

 

7u45  

 Wegbrengen van de elektrofysiologische patiënten naar het cathlab 

(zoneverpleegkundigen). 

 

08u-9u30  

 Bedeling en afruimen ontbijt voor de niet-nuchtere patiënten 

(verzorgende). 

 

8u15  

 Briefing aan de zaalarts door de zoneverpleegkundigen, bespreken wie van 

de telemetriemonitoring gehaald kan worden. 

 

8u30  

 Verwijderen van de telemetriemonitoring (verzorgende), 

 Dagelijkse controle & registratie van de thermologgers (verzorgende – 

afdelingshoofd). 

 

9u00  

 De zoneverpleegkundigen staan in voor;  

o het ontslagmanagement, 

o Onthaal en inschrijven van de patiënten die zich aanmelden 

Controle van identiteit, 

o Wegbrengen van patiënten naar cathlab – echocardio – PAZA, 
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o Bedlinnen aftrekken in de kamer van de ontslagen patiënten, 

o Het te poetsen bed in I-transport zetten, in geval van dringende 

poets die doorbellen naar BOP (verzorgende –verpleegkundigen). 

 

09u30  

 Verbandkarren aanvullen, controle koelkasten, 

 Waterbedeling (vuil/rein respecteren) + batterijwissel bij alle patiënten 

met telemetrie, 

 Na ochtendverzorging vuile linnen zakken vooraan in de “vuile” berging 

stockeren (verzorgenden, logistiek, verpleegkundigen). 

10u-15u  

 Zoneverpleegkundigen en bureauverpleegkundigen: 

o Onthaal en inschrijven van de patiënten die zich aanmelden 

        controle van identiteit, 

o Wegbrengenen & afhalen van patiënten naar cathlab – echocardio – 

          PAZA, 

o Bij de afgehaalde patiënten steeds toezicht op de drukverbanden & 

parameters (verwijderen op advies Arts) (lies of pols) 

(zoneverpleegkundigen & bureauverantwoordelijken). 

 

12u-20u  

Voor de verpleegkundige die werkt van 12u – 20u wordt het volgende 

takenpakket toegekend: 

 Bij afwezigheid verzorgende; Bedeling en afruimen middagmaal voor de 

niet-nuchtere patiënten. 

 Onthaal en inschrijven van de patiënten die zich aanmelden 

Controle van identiteit. 

 “Wegbrengen en afhalen van patiënten naar cathlab – echocardio – PAZA” 

 Toezicht en bedeling van de medicatie ‘s middags 12u; 

o Glycemie controle, 

o Eventueel insulinetoediening, 

o Medicatie (12u) PO, IV, SC en aërosols,, 

o Controle van de vitale parameters. 

 Bedlinnen aftrekken in de kamers van ontslagen patiënten. 
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 Het te poetsen bed in I-transport zetten, in geval van dringende poets dit 

doorbellen naar BOP. 

 

12u-13u45 

 Bedeling en afhaling van het middagmaal voor de  niet-nuchtere patiënten 

(door verzorgende). 

 

12u-12u30  

 Toezicht en bedeling van de medicatie ‘s middags 12u door de 

zoneverpleegkundigen (bij afwezigheid verpleegkundige shift 12u - 20u): 

o glycemie controle, 

o eventueel insulinetoediening, 

o medicatie (12 u) PO, IV, SC en aërosols (toediening of toezicht, 

o controle van vitale parameters; (pols, bloeddruk, temperatuur, 

diurese, pijn). 

 

14u-14u30  

 Overdracht zoneverpleegkundigen vroegdienst aan de laatdienst. 

 

14u00-15u  

 Bureauverpleegkundigen staan tijdens de briefing in voor; 

 Wegbrengen en afhalen van patiënten naar cathlab – echocardio – PAZA 

 Onthaal en inschrijven van de patiënten die zich “aanmelden” 

 Controle van identiteit. 

 

15u -17u00  

 Nazorgen in de laatdienst door de zoneverpleegkundigen: 

 verpleegdossiers administratief vervolledigen (inschrijven parameters,  

 pijnscore + evaluatie, verslagen),  

 verslagen voorbereiden voor de ontslagen in de namiddag van af 15u, 

 toezicht op de katheters en drukverbanden (verwijderen op advies Arts) 

(lies of pols). 

 glycemie controle en eventueel insulinetoediening, 

 toedienen van te geven medicatie PO, IV, SC en aërosols (toediening of  

toezicht), 
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 controle vitale parameters; (bloeddruk, pols, temperatuur, pijn, 

stoelgang,diurese, …), 

 eventuele andere zorgen, 

 Patiënten die op ontslag mogen, ontslagprocedure,  

 bed in I-transport aanmelden (beddenkuis), 

 bed nadien opmaken! 

 Wegbrengen & afhalen van patiënten naar cathlab – echocardio – PAZA. 

 

17u-18u:  

 Bedeling en afruimen avondmaal voor de niet-nuchtere 

 patiënten. Waterbedeling (vuil/rein respecteren). 

 Verbandkarren aanvullen. 

 Vuile linnen zakken vooraan in de “vuile” berging stockeren. 

 Kamers van ontslagen patiënten; bedlinnen aftrekken en het te kuisen bed 

 in de I-transport zetten (dringende kuis doorbellen aan BOP) (verzorgende 

verpleegkundigen). 

 

17u-21u  

 Ontslagmanagement van de patiënten per zone. 

 Bij drukte ondersteuning bij onthaal en inschrijven van de patiënten. 

 

20u-21u  

 Avondverzorging door de zoneverpleegkundigen: 

o toezicht op de katheters en drukverbanden (verwijderen op advies 

Arts) (lies of pols), 

o toedienen van te geven medicatie PO, IV, SC en aërosols,  

o controle vitale parameters; (bloeddruk, pols, temperatuur, pijn, 

stoelgang, diurese, …), 

o eventuele andere zorgen, 

o Orde op dienst zoals volle linnenzakken wegdragen naar de “vuile” 
berging, 
 

o Finaliseren van de te ontslagen patiënten, bedden opmaken! 
 

o Afhalen van patiënten naar cathlab – PAZA. 
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21u-21u15  

 Verpleegdossiers administratief vervolledigen (inschrijven parameters, 

pijnscore + evaluatie, verslagen) voor dienstoverdracht. 

 Indien rustige laatdienst: administratieve taken van nachtdienst uitvoeren 

o apotheek afsluiten, 

o dossiers klaarleggen, 

o  administratieve voorbereidingen treffen voor de opnames +1 dag. 

 

21u15–21u30  

 Overdracht van de laatdienst aan de nachtdienst. 

Nachtverloop Dienst 2D (21u15 – 07u15) 
 

21u15–21u30  

 Dienstoverdracht van de laatdienst aan de nachtdienst. 

 

21u30-23u  

 Verzorging ’s nachts, controle en toezichttoer: 

o controle vitale parameters, 

o toezicht op de katheters en drukverbanden), 

o toedienen van te geven medicatie PO, IV, SC en aërosols, 

o eventuele andere zorgen, 

o waterbedeling (vuil/rein respecteren) + batterijwissel bij alle 

patiënten met telemetrie, 

o medicatie klaarzetten (de dag +1) voor alle patiënten die hun 

medicatie niet zelf innemen. 

 

23u00-24u  

 Aanvullende taken; 

o te kuisen bedden in functie van dringendheid (in het kader van 

vroege opnames = opnames voor 8u),  

o laten kuisen (invoeren I-transport en bellen loopwaak) en opdekken.  

 orde op dienst bewaken; 

o volle linnenzakken wegdragen naar de “vuile” berging vooraan 

stockeren volgens de voorschriften), 
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o aanvullen van de verpleegkarren (labels ophangen), 

o propere bedden opdekken. 

 patiëntendossiers voor nieuwe opnames (dag +1) worden klaargemaakt 

en klaargelegd.  

 groene prestatiefiche van de artsen aanvullen. 

 patiëntendossiers voor de geplande ontslagen (dag +1) voorbereiden. 

 patiëntenbord controleren en aanpassen volgens nieuwe opnames (dag + 

1) of uitgestelde ontslagen. 

 Ultra-agenda elektronisch nakijken: controleren of de geplande 

onderzoeken weldegelijk zijn ingepland (echo hart, pacemakercontrole, 

…enz). 

 

01u-02u 

 dondernacht nazicht verdoving + aftekenen. 

 controle POCT-systeem (glycemie controletoestel ijken) (enkel op 

maandagnacht). 

 opnameplanning voor de volgende week uitschrijven op etiketten; 

o Hiermee wordt bedoelt, het uitschrijven van de voorlopige geplande 

opnames op de gekleurde patiëntetiketten voor maandag, dinsdag, 

woensdag, donderdag & vrijdag. 

o Het acceptatie uur wordt op de etiketten NIET vermeld. 

 

2u00-3u  

 Controle en toezichttoer; 

o controle op de katheters en de drukverbanden,  

o her-controle vitale parameters. 

 

03u-4u  

 Interpretatie en afprinten van de alarmstroken van de telemetrielijnen en 

klasseren in medisch dossier (aftekenen tijdens MVG periode . 

 

5u30  

 Controle en toezichttoer. 
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6u30-7u 

 Doorbellen aan de BOP: 

o patiënt die niet gepland kan worden door uitgesteld ontslag,  

o dringende te kuisen bed. 

 Verpleegdossiers administratief vervolledigen (inschrijven parameters, 

pijnscore + evaluatie, verslagen) voor dienstoverdracht. 

 

Indien de nachtdienst rustig verloopt wordt er van de nachtdienst 

verwacht dat deze administratieve voorbereidingen treft voor de 

collega’s in de dagdienst. 

 

7u00  

 Dienstoverdracht van de nachtdienst naar de vroegdienst – toewijzing van 

de patiënten. 

 De hoofdverpleegkundige houdt toezicht op de dagdagelijkse vlotte werking 

van de afdeling.  

 Indien hij niet aanwezig is zal de dag verantwoordelijke (vooraf aangeduid 

door de hoofdverpleegkundige) deze taken tot zich nemen. Deze vervanger 

wordt waar mogelijk door de afdelingssecretaresse ondersteund. Dit stelt 

de vervanger in staat om ook deel te nemen aan directe patiëntenzorg.  

 Iedere verpleegkundige is verantwoordelijk voor zijn eigen patiëntengroep 

(zone 1 = voorkant & 2 = achterkant). 

 De briefing ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds gebeurt aan de hand van 

de patiëntendossiers en het begeleidend bord. Het briefingblad 2D is een 

werkdocument dat enkel dient als geheugensteuntje. Het maakt geen deel 

uit van het patiëntendossier!  
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Eerste stagedag 
 

Afspraken 
 

 Stiptheid en flexibiliteit, 

 Gevoel voor verantwoordelijkheid, 

 Correcte rapportage (mondeling/schriftelijk), 

 Een kritische geest, 

 Initiatief name, 

 Stressbestendig, 

 Orde. 

Belangrijk voor deze stage is de kennis van anatomie en fysiologie van het hart en 

de bloedvaten en de kleine en grote bloedsomloop. Een beperkte kennis van 

medicatie is zeker een pluspunt. Wij trachten de student op dit punt te helpen met 

een aparte lijst van veel voorkomende medicatie op de afdeling. 

 

Indien je niet op stage kan komen of ziek bent, verwittig zo snel 

mogelijk de afdeling: tel 03/280 32 73. Ziekte wordt steeds gemeld voor 

de aanvang van je shift.  

 

Stage-uren 
 

 De uren zijn op voorhand gemaakt maar zijn te bespreken met het 

afdelingshoofd. Je kan deze terugvinden naast de dagindeling aan het 

magneetbord op de verpleegpost. 

 
 Dienst is geopend van maandag 07u tem vrijdag 21u30. 

 
Werkuren; 
 

o Vroegdienst  07u tem 15u 

o Laatdienst  12u tem 20u 

o Laat-laatdienst 13u30 tem 21u30 

o Nachtdienst  21u15 tem 07u15 

 

Tot slot heten we je welkom op 2D.  

We wensen je een leerrijke en fijne stage!   
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Deze student stelt zich aan je voor 
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Belangrijke afkortingen 

 

AICD 

Automated implantable 

cardioverter-defibrillator CPAP 

continuous positive airway 

pressure 

AAA abdominaal aorta aneurysma  CPE 

Carbapenemase Producing 

Enterobacteriaceae 

AAI PM instelling atrium CRT cardiale resynchronisatie therapie  

AHT arteriële hypertensie CR cardiale revalidatie 

ACS  acuut coronair syndroom CV cardioversie 

AI / AoI aortaklepinsufficientie CVA cerebro vasculair accident 

(A)LO (acuut) long oedeem CVD centraal veneuze druk 

AMI acuut myocard infarct  CX circumflex 

ANI acute nier insufficiëntie DDD pacemakerinstelling 

Ao aorta DES drug eluting stent 

AoKK aortakunstklep diast diastolisch 

AP angina pectoris DM diabetes mellitus 

ASD atrium septum defect DNR do not reanimate 

AV-blok atrium/ventrikel blok DVC diep veneuze catheter 

AV(N)RT AV (nodale) re-entry tachycardie DVT diep veneuze trombose 

BMS bare metal stent EDC eyetone dag curve 

CABG coronary artery bypass graft EDV  eind diastolisch volume 

CBP conoraire bypass EF ejectiefractie 

CCU coronary care unit EFO electro fysiologisch onderzoek 

CHADS 

score 

C= congestief hartfalen. H= 

hypertensie. A= age. D= DM. S= 

voorgaande stroke of TIA. EKG (ECG) electrocardiogram 

CMP cardiomyopathie FFR fractionele flow reserve 

CNI chronische nier insufficiëntie HCM hypertrofische cardiomyopathie 

CO cardiac output HD hart decompensatie 

COPD 

(COLL) 

Chronisch Obstructief Pulmlnaire 

Disease  (chronisch obstructief 

longlijden) HF hartfalen 

CORO coronarografie HTX harttransplantatie 
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IAP instabiele angor pectoris NSTEMI 

non ST- segment elevation 

myocardiaal infarct 

IABP intra-aorta ballonpomp NYHA New York Heart Association 

ICD 

implanteerbare cardioverter 

defibrillator OAS oud actrapid schema 

ICMP ischemische cardiomyopathie OHCA out of hospital cardiac arrest 

IDDM 

insuline dependente diabetes 

mellitus OL onderste ledematen 

IL intra lock OOL oedeem onderste ledematen 

INR internationale normale ratio OSAS 

obstructief slaap apneu 

syndroom 

IVUS intravasculaire ultrasound PAC prematuur atriaal complex 

KVO keep vene open PCI percutane coronaire interventie 

LAA left atriale appendage PFO patent foramen ovali 

LAD linker arterie descendens PHT pulmonale hypertensie 

LBTB 

(LBBB) linker bundeltakblok PM pacemaker  

LE longembolen pneu pneumothorax 

LIMA left internal mammery arterie PTCA 

percutaneous transluminal 

coronary angioplasty 

LO long oedeem PVC prematuur ventriculair complex 

LV linker ventrikel PVI pulmonaal vene isolatie 

LVEDP 

linker ventrikel eind diastolishe 

druk (pressure) 

RBTB 

(RBBB) rechter bundeltakblok 

LVEF linker ventrikel ejectiefractie RCA rechter coronair arterie 

LVH kinker ventrikelhypertrofie redo 

zelfde ingreep nogmaals 

uitvoeren 

M+ morfine resp respiratoir 

MB medicaal beleid RIMA right internal mammery artery 

MI mitralisklepinsufficientie RR bloeddruk (Riva Rocci) 

MMSE minimental state examination RSP retro sternale pijn  

MRSA 

meticilline-resistente 

staphylococcus aureus sat saturatie 

NAS nieuw actrapid schema SDAT seniele dementie Alzheimer type 
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SSS sick sinus syndrome VAS pijnscore 

STEMI 

ST- segment elevation 

myocardiaal infarct VB vochtbeperking 

SVES supra ventriculaire extrasystole VDAT 

vasculaire dementie Alzheimer 

type 

sys systolisch VES ventrikel extrasystole 

TAVI 

transcatheter aortic valve 

implantation VF ventrikelfibrilleren 

TEE trans oesophagale echo  VKFlut  voorkamer flutter 

THP totale heup prothese VKF voorkamer fibrilatie 

TKP totale knieprothese VS verblijfsonde 

TIA transiënt ischemic attack VSD ventrikel septum defect 

TTE trans thoracale echo VT ventrikel tachycardie 

TURP 

transurethrale resectie van de 

prostaat VVI  pacemakerinstelling 

UMO urine monster  WOR wandonregelmatigheden 

VAG vesiculair ademgeruis   

 


