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1 Welkomstwoord 

Welkom op afdeling 4B Ortho-geriatrie! 

Een nieuwe en leerrijke stageperiode is voor jou aangebroken. Gedurende enkele weken behoor je tot 

het verpleegkundig team van 4B en krijg je de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het 

dienstgebeuren, rekening houdend met het academiejaar waarin je je bevindt. 

Wij willen alles in het werk stellen om je stage hier zo vlot mogelijk te doen verlopen. We hebben 

daarom, als hulpmiddel, een onthaalbrochure opgesteld met zoveel mogelijk nuttige informatie over de 

werking van onze dienst en de leermogelijkheden die je bij ons krijgt. 

Met deze brochure willen wij een groot deel van je vragen beantwoorden, zodat je zo vlug mogelijk 

ingeburgerd geraakt op onze afdeling. Zijn er gedurende je stageperiode problemen of is er iets niet 

duidelijk, vraag dan gerust aanvullende informatie. Iedere verpleegkundige zal trachten je met raad en 

daad bij te staan.  

Wij hopen in elk geval op een goede, wederzijdse samenwerking. Veel succes! 

 

Tina Torfs - afdelingshoofd 4B  

 

 

2 Voorstelling van de afdeling 

Welkom op afdeling 4B van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen campus Middelheim.  

Wij zijn een algemene acute geriatrische afdeling met subspecialisatie ortho-geriatrie. 

Tel 4B : 03/280.34.71 

2.1 Medische en verpleegkundige leiding 

Arts Diensthoofd Geriatrie:  

Prof. Dr. De Cock 

Artsen Geriatrie: 

Dr. S. Perkisas – Dr. S. Bastijns – Dr. F. Ariën 

Bedrijfsleider Geriatrie:  

Mevr. M. Geurden 

Verpleegkundig afdelingshoofd: 

Mevr. T. Torfs 

Stagebegeleiding: 

Afhankelijk van de school  
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2.2 Contactgegevens 

 

Adres: ZNA Middelheim 
 Lindendreef 1  
 2020 Antwerpen 

 
4B Route 420-429 
 03 280 34 71 
 
 
Afdelingshoofd: Tina Torfs  

 tina.torfs@zna.be 
  
 
 
Mentoren: Els Langmans 

                              Freya Van Hul   

                              Frauke Geersheuvels 

                                 
 
 
 

  

https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=55b6e631-daba-46dc-8a68-40ac2620217e
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2.3 Afdelingsplan 

De afdeling is gelegen op de 4de verdieping, vleugel B.  

Vooraan bevindt zich het verpleegstation waar alle informatie toekomt en waar zowel patiënten als 

bezoekers kunnen rekenen op een vriendelijk onthaal. Hier tegenover ligt de refter/polyvalente 

ruimte waar onze patiënten het middagmaal kunnen nuttigen en waar ergotherapie kan gegeven 

worden. 

 

Afdeling 4B bevat 8 éénpersoonskamers en 8 tweepersoonskamers wat in totaal 24 bedden 

betekent. Elke kamer is voorzien van een inloopdouche en een plafondtillift. 

Elke patiënt heeft een eigen TV toestel en radiobediening, koelkastje en vergrendelbare kast.  

Internetverbinding is aanwezig en telefoonaansluiting is mogelijk op vraag.  
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3 Verwachtingen naar de student toe 

3.1 Vóór de stage 

Wij verwachten dat je jezelf even kort voorstelt één week voor de start van je stage. Vermeld 

hierbij je leerdoelen voor deze stage alsook wie je stage begeleidt vanuit de school. Je mag dit doen via 

mail aan de hoofdverpleegkundige. Je uren worden samen met jou ingepland op de eerste stagedag, 

rekening houdend met je schooldagen/terugkomdagen.  

Ter voorbereiding van je stage vragen wij de brochure van de verpleegafdeling aandachtig door 

te nemen. Graag ook zorgen dat de nodige OLM ‘s doorgenomen zijn. Dit attest breng je dan mee in 

je stagebundel en is een jaar geldig. 

3.2 Tijdens de stage 

1ste stagedag 

• Rondleiding op de afdeling 

• Uurrooster opmaken met hoofdverpleegkundige 

• Duidelijke afspraken worden gemaakt oa mentoren, evaluaties, toewijzing 

• OLM’s voor studenten worden uitgevoerd indien nog niet in orde 

• Inloggen op de computer via eigen inlog van de student 

Algemene afspraken 

• Je krijgt de kans om de aangeleerde technieken en sociale vaardigheden om te zetten in de 

praktijk. Neem je leerproces in eigen handen. Vergeet niet dat je hier bent om te leren, 

aarzel dus niet om vragen te stellen. Geef je ogen goed de kost en probeer zoveel mogelijk mee 

te volgen. Het is steeds mogelijk om bij je dagverantwoordelijke of mentor na te vragen of je 

een lid van het multidisciplinair team of een onderzoek mee mag volgen. Denk hierbij om te 

beginnen aan een mini mental test samen met de ergotherapeut en later in de stage eventueel 

het bijwonen van een operatie.  

• Communicatie, vriendelijkheid en geduld zijn essentieel. Bij problemen kan je terecht bij 

de mentoren, de hoofverpleegkundige 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. We wensen je alvast heel 

veel succes! 

3.3 Stage-uren 

 

V31 = Vroege dienst  07.00u – 15.00u  

A28 = Late dienst 12.30u – 21.30u  

A3 = Late dienst 12.00u – 20.00u 

N15 = Nachtdienst 21.15u – 07.15u   
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3.4 Enkele bijzondere aandachtspunten bij de verzorging 

 
• Bevraag bij elke interventie naam en geboortedatum van de patiënt en vergelijk met het 

identificatiebandje. 

• Kijk toe op het effectief innemen van medicatie wanneer je medicatie bedeelt. 

• Heb aandacht voor correcte handhygiëne (principe gel in – gel out + 5 indicaties) 

• Plaats steeds het oproepsysteem binnen handbereik van de patiënt  

• Heb aandacht voor valpreventie (basis + gebruik van Optiscans) 

• Heb aandacht voor decubituspreventie en toepassen van wisselhouding 

• Indien fixatie aangewezen is, doe dit steeds samen met een verpleegkundige.  

• Vraag je steeds af of de patiënt niet nuchter moet blijven voor onderzoek of operatie alvorens je 

hem eten of drinken geeft. 

• Communiceer op een respectvolle manier met de patiënt.  

• Brief ISBARR gewijs. 

• Heb aandacht voor het beantwoorden van beloproepen.  

• Besteed extra aandacht aan mondzorg.  

• Opzoekwerk kan op de afdeling zelf gebeuren op momenten dat het dienstgebeuren het toelaat.  

• Wat kan je zoal doen tijdens rustige momenten op de afdeling: 

o Patiënten regelmatig laten drinken, zeker op warme dagen. 

o Patiënten mobiliseren door een wandeling op de gang te maken (indien toegelaten) 

o Extra aandacht voor hygiëne: bril poetsen, oor reiniging, manicure…  

o Extra aandacht geven aan patiënten die hier nood aan hebben  

o Verbandkarren reinigen en aanvullen 

• Orthopediepatiënten: 

o Vraag steeds eerst na of patiënt uit bed mag en mag steunen 

o Vraag hulp voor bed/zetel transfer aan VK of ergo of kine 

o Draai patiënt in bed steeds met een kussen tussen de benen 

o Verzorg een patiënt in tractie nooit alleen 

3.5 Welke competenties heeft een geriatrische verpleegkundige nodig?  

Zij /hij moet goed kunnen observeren.  

Onze patiënten zijn vaak niet mondig of zelfs dementerend en uiten niet steeds hun klachten. Wij zullen 

de patiënten dus zeer goed moeten observeren om problemen op te sporen. Bij bejaarden zijn de 

symptomen daarenboven niet steeds even duidelijk als bij jonge mensen waardoor het extra vaardigheid 

vereist om problemen op te merken.  

Als we goed geobserveerd hebben, is het ook nodig om dit goed te rapporteren, zowel schriftelijk als 

mondeling. Communicatie is zeer belangrijk op een geriatrische dienst. Wij vertegenwoordigen als het 

ware de patiënt. Familie van de patiënt informatie geven, is eveneens een belangrijke taak voor ons. 

Een uitgebreide anamnese afnemen bij een opname is zeer belangrijk op geriatrie.  

Samenwerken is zeer belangrijk op alle afdelingen. Maar op geriatrie ben je als verpleegkundige de 

spilfiguur tussen: verzorgenden, patiënt, dokters, sociale dienst, familie, huisarts, 
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thuisverpleegkundigen, bejaardenhulp, diëtisten, logopedisten, sociale dienst, kinesisten, 

ergotherapeuten, palliatief team, collega’s verpleegkundigen, logistieke ondersteuning, psychologische 

assistenten... De verpleegkundige staat 24u op 24u naast het bed van de patiënt en draagt dus een 

grote verantwoordelijkheid. Vlot met iedereen kunnen samenwerken werken m.a.w. een goede 

teamspeler zijn is dus een vereiste.  

Op geriatrie komen patiënten met zeer uiteenlopende problemen en ziektebeelden. 

Een geriatrische verpleegkundige is dus goed op de hoogte van alle uiteenlopende symptomen en 

ziektebeelden. Kennis van medicatie en meest voorkomende onderzoeken is een belangrijke 

meerwaarde.  
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4 Leerpunten 

4.1 Algemene leermogelijkheden op 4B 
 

• Hygiënische zorgen (in bed of aan lavabo) inclusief nazorg 

• Patiënten comfortabel installeren in bed of de zetel 

• Gebruik van tilliften (actieve - en plafondtillift) 

• Gebruik van wegloopdetectie 

• Bed opdekken (met of zonder patiënt) 

• Patiënten omkleden met infuus 

• Aanleggen bedpan – urinaal  

• Correct gebruik van incontinentie materiaal 

• Decubituspreventie 

• Nemen van gewicht 

• Vervoer van patiënten 

• Verzorging van droog aseptische wonden 

• Mondverzorging – oogindruppeling 

• Techniek TED kousen aanbrengen  

• Opnemen van vitale parameters (bloeddruk, pols, t°, saturatie, ademhaling) 

• Nemen van glycemie met one touch 

• Inspuitingen (SC en IM) 

• Toedienen van puff – aerosol 

• Toedienen van medicatie PO 

• Toedienen van lavementen 

• Staalafname (urine – faeces – sputum – MRSA) 

• Sociale vaardigheden 

• Omgaan met verwardheid en dementie 

• Hulp bij pré- en post operatieve zorgen  

• Bloedafname (eventueel in combinatie met plaatsen infuus) 

• Nemen van haemoculturen 

• Infuustherapie (Plaatsen – verzorgen – controle- infuuspompen – spuitpompen- TPN) 

• Toedienen van medicatie (IV)  

• Urologische zorgen uitvoeren (sondage; eenmalig of verblijfsonde – blaasspoeling) 

• Wondverzorging (droog aseptisch – septisch- redondrains) 

• Insulinetherapie (Dagcurve – Actrapid schema’s) 

• Tracheazorg (uitzonderlijk) - Aspiratie met aspiratietoestel 

• Plaatsing maagsonde - Toediening sondevoeding 

• Hulp bij pré- en post operatieve zorgen  

• Verantwoordelijk voor totaalzorg van toegewezen patiënten 

o Pré- en post operatieve zorgen 

• Dienstoverdracht uitvoeren – briefen aan de arts 

• Administratie (opname, ontslag,…) 
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• Verzorgen van zwaar zorgprofiel patiënten (infuuspomp, drains, sondes,…) 

• Correcte info geven aan familie  

4.2 Specifieke leerdoelen 
 

Aan iedere student zal gevraagd worden wat haar/zijn specifieke leerpunten zijn voor de stage. 

Hiermee worden de technieken of vaardigheden (somatisch en niet- somatisch) bedoeld waaraan je 

wil werken of de handelingen die je wenst in te oefenen. Noteer deze leerpunten. Tijdens de 

evaluaties zal worden nagegaan of ze al dan niet aan bod zijn gekomen. De mentoren zullen trachten 

dit te bewaken. 

Technieken die je als student mag uitvoeren zijn afhankelijk van de module waarin je je bevindt 

en dus de leerstof die op dat moment reeds is aangeleerd. 

Naarmate je stage vordert en afhankelijk van je opleidingsjaar zal je ook meer 

verantwoordelijkheden toegewezen krijgen. 

Eerste, tweede jaarstudenten 

• Kennis maken met het verpleegkundig beroep binnen de ziekenhuiswereld. Je krijgt de kans om 

aangeleerde technieken in te oefenen. Je leert omgaan met patiënten, collega’s, artsen etc.  

• Je leert observeren en rapporteren. 

• Je leert de verpleegkundige taken plannen en je ontwikkelt een duidelijke kijk op het 

dienstgebeuren. 

• Aangeleerde technieken kunnen geoefend en bijgestuurd worden.  

• Naarmate de ervaring en deskundigheid groter wordt, mag je na overleg ook zelfstandig aan de 

slag. Je kan de verantwoordelijkheid krijgen over de verzorging van één of meerdere patiënten. 

Derde, vierde jaarstudenten 

• Op het einde van je derde/vierde  jaar wordt er van je verwacht  een volwaardig verpleegkundige 

te zijn. We zullen je daarom voornamelijk het organiseren van de totaalzorg bijbrengen en 

trachten je verantwoordelijk te stellen voor een aantal patiënten. 

• Het is de bedoeling deze patiënten volledig te verzorgen, het verpleegdossier nauwkeurig in te 

vullen en de nodige rapportages te doen (mondeling en schriftelijk). Bij de dienstoverdracht zal 

je gevraagd worden om een mondelinge briefing te geven over de patiënten waarvoor jij 

verantwoordelijk bent. Er wordt van je verwacht dat je je taken kan organiseren en afwerken 

binnen een bepaalde tijd. 

• Afhankelijk van de planning met de school bieden wij werkplekleren aan.  

4.3 Evaluaties 
 
Dag evaluaties 

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

noteert een besluit op het daarvoor bestemde document. 

Neem hiervoor ZELF en tijdig het initiatief. 
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Tussen 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 hier stage loopt. 

Dit gebeurt in het bijzijn van de student, een mentor, zo nodig de hoofdverpleegkundige en de 

stagebegeleider van de school. 

Leerpunten en dag evaluaties worden bekeken en besproken. Deze feedback geeft de student de 

mogelijkheid bij te sturen waar nodig.  

 

Eind evaluatie 

Dit is een terugblik op het functioneren van de student gedurende de ganse stageperiode. 

Dit gebeurt in het bijzijn van de student, een mentor, zo mogelijk de hoofdverpleegkundige en de 

stagebegeleider van de school.  

Op het einde van de stage krijgt de student een evaluatieformulier (over de stageafdeling) om in te 

vullen en terug te bezorgen (dit mag anoniem). 

5 Huishoudelijk reglement 

Informatie over bepaalde items in het huishoudelijk reglement van de afdeling kan je verkrijgen via 

de hoofdverpleegkundige. 

6 Dagindeling 

 

Wanneer Wat 

07.00 u. Briefing door de nachtverpleegkundige aan de vroege dagdienst 

07.30 u. De patiënten worden toegewezen aan de verantwoordelijke verpleegkundigen.  

De ergotherapeut geeft door welke patiënten ADL training krijgen. 

De verantwoordelijke verpleegkundige start met het uitdelen van medicatie (PO – 
SC – IM – IV – puff – aerosol), nemen van eyetones en parameters en 
pijnbevraging. Daarna wordt er gestart met de ochtendzorg: hygiënische zorg, 
wegen, wondzorg, voeden van patiënten, opdekken van bed en opruimen van 
kamer. Per patiënt worden de observaties en de uitgevoerde zorgen in het 

verpleegdossier genoteerd.  

09.00u Briefing door de verantwoordelijke verpleegkundige van elke kaft, met de arts en de 
hoofdverpleegkundige 

10.00 u. Linnenkarren aanvullen, afvalzakken vervangen, spoelruimte opruimen 

10.30u Kleine pauze voor verpleegkundigen en studenten (indien mogelijk) 

10.45 Bedeling van water, ID bandjes controleren, bijvoeding laten drinken, aanvullen en 

opruimen van kamers en lokalen. 
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10.45 Dossiers in orde brengen (zorgen plannen voor de volgende dag, rapportages 
noteren, volle fiches voorbereiden voor de dag nadien) 

Medische opdrachten uitwerken  

Uitvoeren van wondzorgen/ andere zorgen 

Ontslagen afwerken 

Nieuwe patiënten opnemen 

11:30 u Medicatie klaarzetten voor 12 en 14u 

Voorbereiden patiënten voor middagmaal: toiletbezoek, houding,… 

12.00 u Nemen van eyetones - Uitdelen medicatie 

Uitdelen van de middagmaaltijd (en patiënten zo nodig voeden) 

12:30 u Afruimen van de plateaus + patiënten goed installeren (in bed leggen, 

wisselhouding geven, ID bandjes controleren, bijvoeding laten drinken) 

13.30 u Briefing door de verantwoordelijke verpleegkundigen naar de late dienst 

14:00 u Patiënten checken + bijvoeding laten drinken 

Medicatie afhalen op apotheek + wegbergen  

Medicatie klaarleggen voor 16, 18, 20 en 22u 

Klaarleggen ontslagen dag nadien: dossier uitpakken +  transfernota schrijven + 

event. medicatie voor 3 dagen klaarleggen 

15:30 u Medicatie uitdelen + ev parameters nemen + pijnbevraging 

Medicatie klaarzetten voor de volgende dag 

17.00 u Eyetone dagcurve nemen 

Patiënten installeren voor de avondmaaltijd (toilet + houding) 

18.00 u. Eyetone Actrapid schema + medicatie IV 

Administratieve voorbereiding van onderzoeken dag nadien (uur opzoeken, bordje 
nuchter hangen, dossiers, anesthesist bellen,...) + ontslagen dag nadien 

18.30 u. Start van de toer (mictietraining, intiem toilet, patiënten comfortabel installeren in 
bed, kamer opruimen) 

19.30 u Toedienen van de avondmedicatie 

21.15 u Briefing van de late dagdienst aan de nachtverpleegkundige. 

21:30 u Kennismaking nachtdienst met de patiënten + installeren voor de nacht 

22:00 u Nemen van eytones + ev parameters + pijn bevraging 

24:00 u Medicatie voor klaarzetten voor 24u, 4u, 6u 

Toedienen van IV medicatie  

Vervangen van maag- en blaasondezakjes, redons aftekenen 

01:00 u Extra taken gedurende de nacht: 

• Medicatie klaarzetten voor 8 en 10u 
• Medicatie op naam bestellen zo nodig 
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• Stockmedicatie aanrekenen 
• Controleren voorbereiding OK, onderzoeken, geplande ontslagen  
• Opruimen en aanvullen 

• Briefingblad aanpassen en uitprinten 
• Vervoersblad uitprinten 
• Culicartlijst uitprinten 

 

04:00 u Eyetones - goedlegtoer 

06:00 u Start van de bloedafnames 

07.00 u Briefing van de nachtverpleegkundige naar de vroege 

 07.15 u           Einde nachtdienst 

7 Multidisciplinair overleg 

Omdat werken met geriatrische patiënten een totale aanpak vereist worden de geriatrische 

patiënten multidisciplinair gescreend en opgevolgd. Wekelijks wordt elke patiënt besproken tijdens 

het multidisciplinair (MDO) overlegd. Op 4B gebeurt dit op woensdag 11u. Alle betrokken partijen 

bij de zorg van de patiënten evalueren samen de huidige toestand van de patiënt en plannen zo snel 

mogelijk de toekomst van de patiënt in.  De patiënt is niet bij het MDO aanwezig, maar wordt 

uiteraard maximaal betrokken bij de planning van de eigen zorgen. Ook familie, wettelijke 

vertegenwoordiger en huisarts wordt in de planning betrokken.  

Voorstelling van het team:  

- Geriaters  

- Hoofdverpleegkundige 

- Gegradueerde verpleegkundigen 

- Gebrevetteerde verpleegkundigen 

- Zorgkundigen  

- Ergotherapeuten 

- Logopedisten 

- Kinesitherapeuten 

- Sociaal verpleegkundige 

- Diëtisten  

- Psychologen 

- (patiënt) 

Elk lid van het team is even belangrijk en is noodzakelijk om goede zorgen te kunnen verlenen aan 

de geriatrische patiënt. Als student is het interessant om je ook eens te verdiepen in deze rollen en 

indien mogelijk een dag mee te draaien met bijvoorbeeld de ergotherapeut van de afdeling. Vraag 

dit zelf na bij je mentor op dienst. Probeer tijdens je stage ook minimaal één MO mee te volgen. Als 

je volgpatiënten hebt toegewezen gekregen kan je ook proberen deze zelf te brengen tijdens het 

MO.  
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8 Meest voorkomende ziektebeelden en onderzoeken  

8.1 Ziektebeelden 
 
Het geriatrisch profiel 

Ouderen worden op basis van hun leeftijd ingedeeld in jong en hoog bejaarden. 

In die laatste groep rangschikt men de 75 plussers.  

Een geriatrische patiënt wordt echter niet gedefinieerd op basis van zijn  leeftijd; hij beantwoordt 

veeleer aan bepaalde karakteristieken die samen het geriatrisch profiel vormen. Naarmate de leeftijd 

toeneemt, beantwoorden meer ouderen aan dit profiel, maar niet iedere oudere patiënt is een 

geriatrische patiënt. Omdat de mediche begeleiding van geriatrische patienten een specifieke 

deskundigheid vergt, rangschikt men deze ouderen in een aparte groep.  

(W. Pelemans – Geriatrisch profiel) 

 

Kenmerken van een geriatrische patiënt: 

• Verminderde homeostase 

• Multipele, chronische pathologie 

• Bedreigde validiteit 

• Risico op polyfarmacie 

• Gewijzigde presentatie en verloop van pathologie 

• Somato-psycho-sociale verwevenheid 

 

Veel voorkomende problemen van patiënten op onze afdeling zijn: 

• Vallen en mobiliteitsstoornissen 

• Voedingsproblematiek 

• Geheugenproblematiek en verwardheid 

• Sociale problematiek – onhoudbare thuissituatie 

• Algemene achteruitgang in het dagelijkse functioneren 

• Polyfarmacie 

• Infecties 

• Co morbiditeiten zoals hartdecomensatie, nierinsufficiëntie, anemie, carcinogene processen 

• Fracturen vnl heup-, schouder- en indeukingsfracturen 

 

Subspecialisatie ortho geriatrie 

Geriatrische patiënten die op spoed binnenkomen na val en hiervoor een orthopedische ingreep 

moeten krijgen, worden op onze afdeling opgenomen. 

Dit betekent dat zowel pré als postoperatieve zorgen op 4B worden uitgevoerd. Je mag in de loop 

van je stage steeds vragen om een operatie bij te mogen wonen. 

 

 



Welkom op 4B Acute geriatrie-ortho geriatrie 

     15/7/2022 Tina Torfs
   15 / 20 

8.2 Frequente onderzoeken 

Een patiënt die opgenomen wordt voor geriatrie wordt steeds uitgebreid en multidisciplinair 

gescreend en opgevolgd. 

Screening door ergo, sociale dienst, logopedie, diëtiste, arts en verpleegkundige. 

Standaard medische onderzoeken: RX thorax, labo, EKG, UMO, RX abdomen 

Meest frequente bijkomende onderzoeken, afhankelijk van de klachten 

• Neurologische oppuntstelling: EEG, Doppler, CT hersenen 

• Val oppuntstelling: EEG, Doppler, CT hersenen, EKG, Holter, echocardio,  NKO, SPPB door 

kine, BD liggend en staand, glycemiecontrole 

• Anemie: gastroscopie, colonoscopie, FOB 

• Vermagering: routine + echo abdomen, CT abdomen, ev PET CT 

Je krijgt tijdens je stage de kans om hierover het nodige opzoekwerk te verrichten. In de loop van 

je stage mag je steeds vragen om een onderzoek bij te wonen. 

9 Medicatiekennis  

Meet voorkomende klassen van medicatie die courant gebruikt worden bij geriatrische patiënten: 

• Psychofarmaca: benzodiazepines, antipsychotica, antidepressiva, cholinesterase inhibitoren 

• Pijnmedicatie: Paracetamol, Tradonal, Morfinepreparaten 

• Laxeermiddelen: Movicol 

• Antihypertensiva: B Blokkers, ACE inhibitoren, Sartanen, diuretica 

• Antibiotica: Amoxiclav, Piperacilline/Tazobactam, Ciproxine, Monuril 

• Antiaggregantia, anticoagulantia: Asaflow, Clopidogrel, Fraxiparine, Marevan, Eliquis, Xarelto, 

Lixiana 

• Proton pomp inhibitoren: Pantomed 

Je krijgt tijdens je stage de kans om hierover het nodige opzoekwerk te verrichten. 
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10 Nuttige links  

10.1 Patiëntveiligheidsdoelstellingen 

▪ Correcte Patiëntidentificatie - ZNA – Beleid 

▪ Effectieve communicatie - ZNA – Beleid 

▪ Handhygiëne - ZNA – Beleid 

▪ Hoog risico medicatie en hoog geconcentreerde elektrolyten - ZNA –Beleid 

▪ Valpreventie - ZNA – Beleid 

▪ Veilige heelkunde - ZNA – Beleid 

10.2 Specifieke procedures / zorgpaden G-dienst 

▪ Basisvereisten voor een veilige omgeving in kader van valpreventie volwassenen - 

ZNA – procedure 

▪ Ergotherapeutische procedure bij acute geriatrie - MI – Procedure 

▪ Incontinentie - ZNA – Brochure 

▪ Klinische farmacie op G-dienst - ZNA- Instructie apotheek 

▪ MRSA geriatrie en revalidatie - ZNA – procedure 

▪ Opname- en ontslagcriteria G-dienst – ZNA - Procedure 

▪ Patiënt in functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht 

hierop - ZNA – procedure 

▪ Pijn meten, registreren en behandelen op G-diensten - ZNA – Procedure 

▪ Vrijheidsbeperkende maatregelen - ZNA - procedure 

▪ Zorg voor kwetsbare ouderen - ZNA – Procedure 

▪ Preventie en behandeling van decubitus - ZNA - beleid (versie 2) 

▪ Heupfractuur bij G-patiënt - MI - staand order (versie 4) (zna.local) 

▪ EWS - Early warning score - ZNA - Beleid (versie 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iprova.zna.local/Portal/#/document/3c3e2102-a49f-455c-808a-729e98d11d1e
https://iprova.zna.local/Portal/#/document/105686d9-e755-4636-b03e-fab8dc7b6eca
https://iprova.zna.local/Portal/#/document/f1afa2be-fd9a-4159-be66-5d170e16159b
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11 Deze student stelt zich aan je voor 

 

Naam  

[Kleef hier je foto] 

Leeftijd  

Opleidingsjaar  

School  

Praktijklector  

Mentor  

Stage van / tot  

Specifieke leerdoelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen  
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12 Woordverklaringen 

Klinische Geriatrie  
Klinische Geriatrie is het medische specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het 
ziekenhuis. De naam geriatrie komt van het Griekse geron, dat "oudere" betekent, en iatros, 
dat "arts" betekent. Het specialisme is speciaal gericht op ouderen met meerdere 
aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en 
sociale problemen. 

Veel voorkomende problemen van patiënten die een klinisch geriater bezoeken zijn: 

o Mobiliteitsproblemen en vallen 
o Continentieproblemen 
o Polyfarmacie (het gebruik van veel medicatie tegelijkertijd) Somberheid, eenzaamheid 

en levensfaseproblematiek  
o Onverklaarde achteruitgang in het dagelijks functioneren 
o Geheugenproblematiek 

o Delier (acute verwardheid) 

o Een van bovenstaande in combinatie met zorgproblemen 

Een aantal aandoeningen die voornamelijk in het onderzoekdomein van geriaters terugkomen 
zijn de volgende: 

o Dementie 

o Ziekte van Alzheimer  
o Ziekte van Parkinson 
o Osteoporose 

Door de vele en complexe problemen werken klinisch geriaters in een multidisciplinair team. 

 
Gerontologie 

Gerontologie is de tak van wetenschap die het "ouder worden" bestudeert, zowel in  
lichamelijk, maatschappelijk als in geestelijk opzicht. 

 

 
ADL 

ADL (Activiteiten Dagelijks Leven) 

Dit zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. Het begrip wordt  
      vooral in de zorg gebruikt om te bepalen in hoeverre iemand zelfredzaam is. Vandaar komt de  
      vraag of u nog de dagelijkse gang van zaken kunt uitvoeren. Bv. wassen, kleden,     
      toiletbezoek,… 

IADL (Instrumentale Activiteiten Dagelijks Leven) 

Dit zijn geen fundamentele activiteiten. Het betreft hier activiteiten die te maken hebben met 
onze zelfredzaamheid in de maatschappij. Bv.: Boodschappen doen, openbaar vervoer nemen, 
medicatie zelf beheren,…   

 
KATZ schaal     

De KATZ-schaal is een meetinstrument om de zorgbehoevendheid van patiënten, in verband 

met Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), in te schatten. Het formulier kan worden ingevuld door 

de verpleegkundige, ergotherapeut of de behandelende geneesheer. Daarbij wordt gekeken 
naar zes belangrijke elementen:         

o zich wassen  
o zich kleden 
o zich verplaatsen 
o toiletbezoek (met of zonder hulp) 
o incontinentie  

o eten 
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Voor elke activiteit wordt een score gegeven naargelang de hulp die de patiënt daarbij nodig 

heeft. Bijkomend worden soms ook oriëntatie in tijd en ruimte, rusteloosheid, woonsituatie, 
aanwezigheid van mantelzorg en comfort, enz. gemeten. In de sector van de thuisverpleging, 
bepaalt de mate van zorgafhankelijkheid vaak de hoeveelheid hulp die een patiënt kan krijgen 
en de financiële bijdrage die hij hiervoor dient te betalen. 

De Katz-schaal wordt ook gebruikt bij een aanvraag tot opname in een dagcentrum en in 

woonzorgcentra. Ook bij de toekenning van gemeentelijk mantelzorgpremies, de forfaitaire 
tussenkomst voor chronische zieken en de tussenkomst voor incontinentiemateriaal wordt soms 
gebruik gemaakt van de Katz-schaal. 

 
MMSE 

MMSE (Mini Mental State Examination) 

Het onderzoek bestaat uit een serie van elf vragen, waarmee verschillende cognitiegebieden 
(oriëntatie, registratie, inschatting, aandacht, geheugen en taal) worden beoordeeld. 

Voorbeelden van wat je meet zijn:  iemands concentratie- en oriëntatie vermogen, het 
onmiddellijke geheugen en het korte termijngeheugen, taalvaardigheid en het vermogen 
eenvoudige mondelinge en schriftelijke opdrachten uit te voeren. De uitkomsten van het 
onderzoek worden aangegeven op een standaardschaal, waarop kan worden afgelezen hoe 
ernstig de schade aan het zenuwstelsel is. Door middel van dit onderzoek is het niet mogelijk 

de aard van de aandoening vast te stellen. Bij een afwijkende MMSE  kan er een 
achterliggende stoornis van het zenuwstelsel zijn. Vanwege de gestandaardiseerde methode 
en vanwege het feit dat het met MMSE weinig tijd kost, heeft het grote diagnostische waarde.  
Een score onder de 24/30 is afwijkend. 

 
GDS 

De Geriatrische Depressie Schaal werd ontwikkeld op basis van 100 vragen die gecorreleerd 

zijn met depressie bij ouderen.  Elke vraag wordt beantwoord met ja/neen.  GDS 4 is de korte 
test die gebruik wordt als screeningsinstrument.  Bij een positieve score(grenswaarde 2) kan 
een uitgebreidere test geadviseerd /afgenomen worden: GDS 15 of 30.  Bij een afwijkende 
MMSE of gedragsstoornissen is het zinvol de GDS 15 aanvullend af te nemen om depressieve 
stemming uit te sluiten.  

 

 
Ergotherapeut 

Een ergotherapeut(e) is een paramedicus die mensen met een beperking helpt in het  
dagelijks handelen. Een ergotherapeut(e) baseert zich op de wetenschappen van de  
ergotherapie en hanteert Evidence Based Practice.  

 
 

Logopedist 
Een logopedist is een paramedische therapeut die preventie, zorg, training en advies biedt  
met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken en kauwen), het gehoor, de 
stem, de taal en de spraak. Logopedische interventie is gericht op communicatie (begrip en  
productie van gesproken en geschreven taal maar ook ondersteunende communicatie) en eten 
en drinken in de orale en faryngale fase. 

 

Dementie / Delier 
Wat is nu precies dementie? Dementie is een blijvend verlies van functies van het verstand 

van een patiënt. De oorzaak van dit verlies van functies is niet aangeboren. De term dementie 
is afkomstig uit het Latijn en laat zich het best vertalen als 'ontgeesting'. Patiënten met 
dementie worden geconfronteerd met een gestage vermindering van hun geestelijke en 
verstandelijke capaciteiten. Geheugenverlies op de korte en lange termijn is daarbij vaak het 

meest in het oog springende symptoom. Op een gegeven moment komt het daarbij zover dat 
de patiënt niet meer kan functioneren in zijn/haar omgeving als voorheen. Dan spreken we 
van dementie. Eigenlijk is dementie een verzamelnaam voor een reeks ziekteverschijnselen 
die als oorzaak een niet aangeboren hersenafwijking hebben. Dementie kan in verschillende 
vormen voorkomen. De meest bekende vorm is Alzheimer, maar ook vasculaire dementie en 
Lewy Body dementie komen voor. 

https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=d7e385de-4c3f-4486-addb-8530f6fff925
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c565f636-db1f-4cbe-801c-e898025c3b47
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1dff8c06-0d37-4e40-991d-5de913fb0cac
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=27aff3eb-42e6-4ee6-8d6c-02dfdec82ff5
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=7416f2fa-ca50-4c7d-b84b-3d97bf20e8b7
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b73bef36-9f04-4e15-a27f-70de2f6c3d5d
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=6d32f1af-291f-4e02-b314-23e914fa7ef3
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=16573d39-3244-41b0-ac5b-be936ef7be5d
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=61e85fc2-6fae-434e-a057-74bfab43ceb9
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=2223a1eb-8119-4e13-8665-9df2e4ad3cb4
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=cf999bd5-53bc-442a-a23d-41595ca8623d
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=1920a345-8de2-4db3-8315-dbb7f71b5fa5
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b614cf82-c398-43a7-8447-fa1c082be658
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=cad69772-fcb1-4a80-9cac-ff617657badd
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b55c3c93-9710-49d2-827f-3082152ace25
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=8cde53b3-17d8-4d6e-91d9-14a46710ec96
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Een delier (Latijn: delirium) is een psycho-organische stoornis.                                                                       

De oorzaak is lichamelijk (het disfunctioneren van de hersenen), maar de verschijnselen zijn 
psychisch. Deze uiten zich door verwarring, cognitieve problemen of aandacht stoornissen. De 
symptomen ontwikkelen zich in een korte periode en fluctueren in sterkte. Naast aandachts- 
en concentratieproblemen kunnen ook geheugenverlies, waanideeën en hallucinaties optreden. 
Een delier komt vaker voor bij ouderen. Ook mensen met dementie zijn gevoeliger voor het 

ontwikkelen van een delier. Een delier kan veroorzaakt worden door een lichamelijke 
aandoening zoals een infectie, bijwerkingen van bepaalde medicijnen of 
ontwenningsverschijnselen (van alcohol of drugs). Een voorbeeld van het laatste is het 
delirium tremens, maar ook bij overmatig alcoholgebruik kan een delier ontstaan. Verder kan 
een delier zich voordoen na een operatie (post-operatief delier) of tijdens de terminale fase 
van ziekten als kanker en aids. Of bij zeer hoge koorts, als ijlen (koortsdelier). 

 
Homeostase 

De mate waarin men kan herstellen. 
Bij ouderen verloopt het herstel vaak trager, met eventuele restletsels. 

 
 
MNA-SF (Mini Nutrictional Assesment – Short Form) 

De MNA is zowel een gevalideerd screeningsinstrument als een diagnostisch instrument voor 
het identificeren van ondervoeding of risico op ondervoeding bij oudere patiënten boven de 65 

jaar. De MNA® SF (short Form) is geschikt als een op zichzelf staand screeningsinstrument en 
kan de oudere persoon classificeren op goed gevoed, risico op ondervoeding of ondervoed. De 
MNA® SF is snel, eenvoudig en breed toepasbaar bij de doelgroep ouderen (>65 jaar) binnen 
alle gebieden van de gezondheidszorg. 

 

 

 

https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=13c4b1e5-9993-4382-be82-6ef4ce2e4ea0
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c122bc77-6b22-494f-b938-08d28a59bbc2
https://iprova.zna.local/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4a52b83f-abc5-487b-8fee-20616309f92f

