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Samenvatting 

In deze informatiebrochure vindt u alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om te starten met 

leerwerkplek op de afdeling interne/acute geriatrie ZNA Middelheim. 
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1 Voorwoord 

1.1 Algemeen 

De missie van ZNA is het leveren van kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg in een financieel 

evenwichtige omgeving met tevreden medewerkers. 

Concreet betekent dit dat in de dagelijkse zorg aan de patiënt de waarden van ZNA hoog in het 

vaandel worden gedragen. 

De ZNA waarden zijn essentieel in onze zorg rond de patiënt. 

• Professioneel handelen 

• Respectvol zijn 

• Streven naar optimale samenwerking en communicatie 

• Handelen zoals een goede huisvader 

• De patiënt steeds centraal stellen 

 

 

 

De uitoefening van de verpleegkunde op een verpleegeenheid vertrekt vanuit een geïntegreerde 

zorg visie. Dit in samenhang met de maatschappelijke ontwikkelingen, het 

professionaliseringsproces, de theorievorming in de verpleging  en het noodzakelijke 

kwaliteitsdenken (cfr: evidence based practice). 

Levenslang leren is een noodzakelijke attitude zowel binnen onze organisatie als in de 

gezondheidszorg. Daarom vinden we een goede samenwerking met de verschillende 

onderwijsinstellingen belangrijk. 

Stages zij een essentieel onderdeel van het leerproces van een student ‘verpleegkunde’. Dagelijks 

zetten mentoren en begeleidende verpleegkundigen zich in om kennis, vaardigheden en 

competenties aan studenten verpleegkunde bij te brengen. Op deze manier wordt er getracht om 

voor een unieke praktijkervaring te zorgen. 
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Leerwerkplek (LWP) is een specifieke vorm van stage die gekenmerkt wordt door de ‘authentieke 

leeromgeving’. Het biedt de mogelijkheid om op een realistische wijze de job van een 

verpleegkundige te leren kennen. 

Bovendien zal er tijdens deze bijzondere ervaring kennis gemaakt worden met de verschillende 

rollen en verantwoordelijkheden van de verpleegkundige.  De uitwisseling van ‘know-how’ zal een 

unieke ervaring zijn voor zowel de studenten als voor de verpleegkundigen. 

Via deze vorm van stage nodigen wij de studenten uit om uitgebreid kennis te maken met onze 

organisatie en te ervaren welke meerwaarde ZNA kan betekenen voor hun verdere carrière. We 

hopen dat deze buitengewone stage ervaring hen op weg zal helpen naar het ultieme doel: als 

verpleegkundige tewerkgesteld worden om excellente kwalitatieve zorg te bieden aan patiënten. 

 

Het team van 4 E wenst jullie veel succes! 

1.2 Boodschap van de stagementoren  4 E 

Beste studenten, 

Moge jullie vlug in de ‘flow’ van de afdeling geriatrie geraken.  We wensen jullie veel succes tijdens 

jullie leerwerkplek op 4 E. Hopelijk geraken jullie snel geïnspireerd door de ouderenzorg en luister 

jullie naar hun boeiende levensverhalen. 

 

  Sanne, Natalie, Laurens, Belinda en Kristine 

 

   
“You don’t need eyes to see, you need vision…” 

(Faithless) 
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2 Leerwerkplek 

2.1 Definitie 

 

‘Een authentieke leeromgeving, waar een groep studenten alle voor de beroepsuitoefening 

typerende werkprocessen uitvoert en verantwoordelijk is voor de uitvoering met als doel de 

competenties van het beroep te leren.  

De studenten zijn boventallig en de werkgever is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

werk. 

De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor het leerproces van studenten.’ 

(Havekes & Drenth 2009) 

Deze vorm van stagelopen brengt studenten in een contextrijke omgeving waar de studenten 

verschillende rollen van de verpleegkunde kan opnemen en hierdoor tijdens het stagetraject 

meerdere competenties kan ontwikkelen. 

2.2 Planning 

 

- Kennismakingsdag voor aanvang van stage: kennismaking met het ziekenhuis, de afdeling 

en teamleden. 
- Inloopweek 1: stage onder begeleiding. Tijdens de eerste week wordt er eveneens een 

lesprogramma aangeboden. Er wordt kennis gemaakt met alle leden van het 
multidisciplinair team.  

- Inloopweek 2: stage onder begeleiding. Op het einde van week twee wordt er een 
kennistoets afgenomen. 

Inhoud lessen: 

- Opleiding EPD (Hix)  
- Rol van de sociale & psychologische dienst 
- Isolatiemaatregelen, PBM…   
- Pijn en bijhorende acties  
- Voeding bij ouderen  
- Slikproblemen, mondzorg bij ouderen  
- Dementie & delier  

- Valpreventie & toelichting Ergo,  kinesitherapie bi ouderen 
- Vrijdag: kennistest  

2.3 Plaats 

ZNA Middelheim afdeling acute geriatrie 4 E.  
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3 Verschillende Factoren 

3.1 Student 

 

Een groep studenten neemt alle aspecten van zorg voor een groep patiënten op zich, met inbegrip 

van de planning de coördinatie, de administratie en de communicatie met de patiënt en zijn familie.  

Elke student is hierbij verantwoordelijk voor een aantal patiënten.  Aangepast aan de werking van 

de specifieke afdeling, kunnen hierbij bepaalde rollen onder de studenten worden verdeeld. 

De student neemt actief deel aan elke fase van de leerwerkplek. 

De student werkt op een constructieve manier samen met zijn medestudenten. Hij respecteert hun 

rol en coacht of adviseert hen waar nodig. 

De student communiceert open met zijn mentor, met de andere leden van het verpleegkundig team, 

met zijn praktijklector en met zijn medestudenten. 

De student houdt zich aan gemaakte afspraken. Elke afwezigheid door ziekte wordt gemeld aan de 

hoofdverpleegkundige.  

3.2 Opleiding 

 Praktijklector 

 

De praktijklector (PL) is frequent op de leerwerkplek aanwezig.  Hij observeert studenten, volgt hun 

leerproces op en coacht hen hierin.  Hij werkt nauw samen met de mentor, de begeleidende 

verpleegkundige en de hoofdverpleegkundige. 

Waakt over het aanbod van voldoende leerkansen gedurende de leerwerkplek periode. 

De praktijklector voert begeleidingsgesprekken met de studenten en leidt de intervisiemomenten. 

In samenspraak met de mentor evalueert de praktijklector de studenten. 

De praktijklector is het centraal aanspreekpunt voor de studenten en het team en vervult een 

bemiddelende rol in geval van een conflictsituatie.  Hij is bereikbaar voor zowel studenten als het 

team.   

Naar andere praktijklectoren toe neemt de praktijklector een coachende rol op. 

 Coördinator klinisch onderwijs 

 

De coördinator klinisch onderwijs voert samen met het opleidingshoofd de eerste verkennende 

gesprekken met de instelling. 

Tijdens de uitvoering van de leerwerkplek organiseert de coördinator klinisch onderwijs 

intervisiemomenten met de verschillende praktijklectoren. 
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Bij de afronding van de leerwerkplek voert de coördinator focusgesprekken en/of volgt hij de 

evaluatie van het concept ‘leerwerkplek’ op. 

Na het afronden van de leerwerkplek volgt er een debriefing met de desbetreffende mentoren, 

betrokken praktijkmentoren en stagecoördinator.  

 Opleidingshoofd 

Het opleidingshoofd voert samen met de coördinator klinisch onderwijs de eerste verkennende 

gesprekken met de instelling. 

3.3 Stageplaats 

 Mentoren 

De mentoren werken de studenten tijdens de introductieperiode in en laat hen stilaan los in het 

opnemen van de zorg voor de hen toegewezen patiënten. De eindverantwoordelijkheid voor deze 

patiënten blijft bij de stageplaats.  De mentor is dus continu aanwezig als back-up en stuurt de 

studenten bij waar nodig. 

De mentor coacht de studenten in het verlenen van de totaalzorg.  Hij stimuleert hem hierbij om 

eerst zelf antwoorden te zoeken. 

De mentor werkt nauw samen met de praktijklector bij het begeleiden en het evalueren van de 

studenten. 

 Team 

Het interdisciplinaire team is op de hoogte van de doelstellingen, de principes en de organisatie van 

de LWP en wordt mee ingezet in de begeleiding van de studenten. Een andere verpleegkundige kan 

de mentor vervangen indien nodig. Gedurende de LWP-periode blijft de normale bestaffing op de 

dienst aanwezig. 

Het volledige team is medeverantwoordelijk.  Indien een teamlid een probleem of knelpunt in 

verband met de LWP of de aanwezige studenten opmerkt, signaleert hij dit aan de mentor of de 

hoofdverpleegkundige. 

Het teamlid communiceert open met de mentor, verpleegkundig afdelingshoofd, de studenten en de 

praktijklector. 

 Verpleegkundig afdelingshoofd / mentor verantwoordelijke 

 

Het verpleegkundig afdelingshoofd / mentorverantwoordelijke communiceert, samen met de 

praktijklector, het project officieel naar de verschillende betrokken partijen op de afdeling en in het 

ziekenhuis. 

Indien binnen de leerwerkplek gewerkt wordt met een beginassessment, is het verpleegkundig 

afdelingshoofd / mentorverantwoordelijke verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.  Daarnaast 
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volgt zij de organisatie van de introductieperiode op. Taakomschrijving en verantwoordelijkheden 

op 4 E.  

De studenten stellen zelf een werkplanning op die gebaseerd is op het cocept zelfroosteren.  De 

hoofdverpleegkundige en praktijklector zal deze planning nakijken of de vooropgestelde regels 

gerespecteerd zijn.  

 Instelling 

 

De instelling is op de hoogte van het project LWP en ondersteunt de organisatie. 

In overleg met de opleiding communiceert de instelling informatie in verband met de LWP aan 

externen. 
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4 Voorstelling van het multidisciplinair team 

4.1 Grafische voorstelling van het multidisciplinair team 

 

 

 

4.2 Verzorgend team 

Afdelingshoofd: Kristine Broeders  

Zorgteam: We hebben recht op 15. FTE aan verpleging/verzorging. Hiervan zijn enkele 

verpleegkundigen in het bezit van een beroepstitel of bekwaamheidstitel geriatrie.  

4.3 Artsen  

Medisch diensthoofd: Professor dr. De Cock                                                                                                                                                                                                                                              

Geriater: Dr. Perkisas  

ASO Geriatrie  

4.4 Multidisciplinair team 

 

Ergotherapeut: Micha Koeks 

Diëtist: Sigrid Beernaert  

Kinesist: Jonathan hooft  

Logopedie: Griet Van Gestel 

Sociale dienst: Kathleen Venken  
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5 Indeling van de afdeling 

5.1 Grondplan 4 E 

Op de afdeling kunnen 24 patiënten gehospitaliseerd worden. Wij beschikken over 6 

eenpersoonskamers en  9 tweepersoonskamers. De afdeling is uitgerust met een polyvalente zaal. 

Verder heeft onze afdeling nog 2 spoelruimtes, verband- /medicatiekamer, verpleegpost en 

keuken.  

Bij het opstarten van leerwerkplek zullen de studenten de volgende kamers voor hun rekening 

nemen: 

2 persoonskamers: 490, 491, 492, 493, 494 

1 persoonskamers: 485, 486  

5.2 Noodplan 

Aan het begin en het  midden van de gang bevinden zich de brandblusapparaten en de 

brandhaspels.  

Het interventie noodplan met de nodige richtlijnen kan je terug te vinden in de verpleegpost.  

De procedure van het noodplan zijn terug te vinden op intranet: bovenaan op de startpagina van 

Digihuis onder “Noodnummers en rampenplannen”.  

• Blijf kalm en ga in actie. 

• Druk de brandmelder in en bel 23350. Zeg duidelijk wie je bent, waar je bent en wat er 

gebeurd is.  

• Op het brandmeldpaneel kan je zien waar het brand. Het alarm zal enkel afgaan als het 

brand op de eigen afdeling, de boven of onderliggende afdeling. Stop eerst het 

geluidsalarm door op de knop ‘”zoemer uit “ te drukken. Kijk de locatie met URN Code na 

en volg de instructiefiche. Het interventieteam komt automatisch.  

6 Voorstelling van de verpleegeenheid 

6.1 Discipline 

Afdeling 4E is een acute geriatrische afdeling. De zorg is gericht op ouderen met een multi-

pathologie.  

Ouderen worden op basis van hun leeftijd ingedeeld in jong- en hoogbejaarden. 

In die laatste groep rangschikt men de 75 plussers.   

Omdat de mediche begeleiding van geriatrische patienten een specifieke deskundigheid vergt, 

volgt men deze patiënten op, op een specifieke acute geriatrische afdeling. 
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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 

• Algemene achteruitgang in het dagelijkse leven 

6.2 Strategie 

De geriater en het ganse team van zorgverleners bekijken niet alleen lichamelijke ziekten, maar 

de mens in zijn totaliteit. Zo wordt er aandacht besteed aan psychische en sociale problemen 

evenals aan zorgproblemen thuis. Alle zorgen worden multidisciplinair op elkaar afgestemd voor de 

patiënt. We geven met ons team zorg op maat, dit wil zeggen dat we totaalzorg aanbieden en 

nauw samenwerken met alle betrokken disciplines. Gezien de diversiteit aan pathologieën op de 

verpleegeenheid en het grote aanbod aan onderzoeks- en behandelmethoden, dienen 

verpleegkundigen over heel wat kennis en vaardigheden te beschikken.   

6.3 Opnameredenen 
 

Veel voorkomende problemen van patiënten op onze afdeling zijn: 

• Vallen en mobiliteitsstoornissen al dan niet met orthopedische complicaties 

• Voedingsproblematiek 

• Geheugenproblematiek en verwardheid 

• Sociale problematiek – onhoudbare thuissituatie 

• Algemene achteruitgang in het dagelijkse functioneren 

• Polyfarmacie 

• Infecties 

6.4 Specifieke procedures, klinische paden, zorgpaden 

De voornaamste procedures en informatiebronnen van gerelateerde zorg- en klinische paden voor de 

acute geriatrie zijn hieronder terug te vinden. Overige procedures kunnen steeds opgezocht en 

geraadpleegd worden op het kwaliteitsportaal.  

 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 
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 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 

▪ Werking diëtiek op afdeling Geriatrie (inclusief Orthogeriatrie en Psychogeriatrie) - 

ZNA - staand order 

▪ Zorg voor kwetsbare ouderen - ZNA – Procedure 

 

6.5 Dagindeling 4E (vroeg-laat-nacht) 

7:00 Briefing NACHT-VROEGE 

Patiëntentoewijzing door HVK of vervanger 

Voorkant (blauw) : 1 VK + 1 VK (of ZK) 

Achterkant (rood) : 1 VK + 1 VK (of ZK) 

7:15 Bloednames (resterende bloednames die niet gelukt zijn)  

Eyetones bij patiënten met 4 injectieschema’s 

Wassen / bad 

Behandelingen uitvoeren → verbanden / SC, IM, IV / BD / … 

Mictietraining 

Ontbijt en medicatie inname 

9:00 Briefing verantwoordelijke VK - zaalarts (+ HVK) 

Verder wassen / bad 

Verder behandelingen uitvoeren 

Bedden dekken 

Plateaus worden afgeruimd door “culicart” 

Aanvullen verbandkarren, toerkarren, vervangen zakken vuil linnen 

Watertoer + onderhoud refter, patiënten meubilair, utility 

Opnames / medische opdrachten uitwerken 

Zaalarts schrijft alle aanvragen zelf!-→ aanvragen zullen allemaal vanaf sept digitaal verlopen 
via Hix 

Temperatuur – pols – stoelgang 
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11:30 
– 

13:00 

Medicatiebedeling + AB IV 14h klaarleggen 

Glycemies prikken 

Behandelingen (bv: OAS, AB IV, …) 

Maaltijden bedelen (patiënten helpen indien nodig) terug afruimen 

Toeren (mictietraining, bedlegerigen verfrissen, pamperwissels)  

Vroege dienst gaat in 2 ploegen eten.  

Opnames/overnames 

13:30 Briefing VROEGE - LATE 

14:00 
– 

15:00 

LATE dienst: IV-medicatie klaarzetten voor 24u + eventueel medicatie bestellen.  

VROEGE dienst: AB IV 14h aanhangen, bellen beantwoorden, medische opdrachten verder 

uitwerken, eventuele opnames/overnames afwerken 

Uitgaande patiënten → administratief voorbereiden (“uitpakken dossier”) 

Werkwijze: 

- In grijze Jalemakaft:  

- Het medisch dossier 

- Verpleegfiche wordt bijgevoegd wanneer patiënt vertrekt.  

- Dossier in wit bakje op schap in de verpleegpost leggen. Etiket erbij hangen met 

ontslagdatum erop. ( zal vanaf sept verlopen via het EPD)  

15:00 
– 

17:30 

 

Behandelingen uitvoeren-verbanden / SC, IM, IV / BD / … 

Medicatiebedeling 

Eyetone dagcurves 17 uur 

Maaltijden (patiënten helpen indien nodig) “Culicart” 

18:00 
– 

20:30 

Plateaus worden afgeruimd door “Culicart” 

Behandelingen (bv: OAS, AB IV, …) 

Toeren (patiënten naar kamer, mictietraining, bedlegerigen opfrissen) 

Orde op de kamer - lege flessen weg,… 

Bedeling medicatie 

Behandelingen - Verbanden, fraxiparine,… 

Nuchter voor onderzoek volgende dag? → patiënt informeren 

20:30 Verbandkarren aanvullen 

Toerkarren aanvullen 

Zakken vuil linnen vervangen 

Verpleegpost, verbandkamer in orde  

Verpleegfiches overschrijven, vervolledigen, datums aanvullen  

Eventueel afwerken van uitgaande patiënten 
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Nuchtere patiënten noteren op bord.  

21:15 Briefing LATE – NACHT 

21:30 Toeren, alle patiënten bezoeken 

Nakijken:    

- medicatie genomen? 
- infuus en infuusverband nog oké? 

- orde op de kamer? 

Eyetone dagcurves 

22:30 Ma en Do Nacht → Stockbladen medicatie vervangen. 

Klaarzetten: per os medicatie voor 24u + bestelling medicatie.  

Uitgaande patiënten 

Witte bakjes nakijken: 

Ontslagbrief (wordt door arts de dag op voorhand klaargemaakt) 

- Medicatieschema  

- Transfertnota (voor patiënten die terug naar WZC of revalidatie gaan) 

- Medicatievoorschriften 

- Vervoersbewijs  

- Thuismedicatie (medicatie die patiënt had meegebracht van thuis) + indien naar WZC 

of RVT: steeds voor 3 dagen medicatie meegeven ! 

- Etiketten  

- Eventueel voorschrift voor thuisverpleging 

Medicatie die uit de ziekenhuis apotheek komt wordt in de doos retour gelegd, ook de kastjes 

van de IV medicatie nakijken!  

Waterblad ( = aanrekenformulier ) bij uitgaande post leggen 

Medicatie aanrekenen: 

Alles wat uit stock wordt genomen wordt genoteerd op het aanrekenrooster dat in de kast     

ophangt en elke nacht moet vervangen worden. 

De nachtdienst kijkt vooral naar: 

- Aquapack  

- Infusen  

- Miniplasco’s  

- Verdoving 

- Alle andere zaken die genoteerd zijn 

medicatiekarren + bloedkar  

→ Aanvullen (Niet over vullen !!!) 

→ Werkbladen reinigen (ontaarde alcohol) 

→ Ontsmettingsproducten uniform op alle karretjes (datum)  
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→ Naaldcontainers tijdig vervangen (Prikaccidenten !!!). 

Volle naaldcontainers in gele kartonnen doos onder werktafel in verbandkamer.  

→Vuilzakjes vervangen 

0:00 Computer elke nacht even volledig afzetten en opnieuw opstarten ! 

Afdrukken:  

- “Vervoerblad”  : elke dag aanpassen en uitprinten. 
- Culicart lijst (nuchtere patiënten noteren) 

Bloedrukmeter opladen a.u.b. 

Accu-Check Inform controletest uitvoeren. 

Behandelingen van 24u00 uitvoeren → OAS, AB IV,  urinezak VS  + Toeren 

2:00 Briefingblad aanpassen + uitprinten 

5:00 Toeren (nadien kar aanvullen, zakken vuil linnen vervangen) 

6:00 Medicatie van 6u toedienen + behandelingen 

Nuchtere Eyetone dagcurves  

Bloedafnames  

 

6.6 Briefingmomenten 

Afspraken gemaakt rond de verpleegkundige briefingsmomenten: 

• Wij briefen vanuit het briefingblad en proberen ons te beperken tot een kwartier per 

briefing.  

• De verantwoordelijke verpleegkundige brieft zijn/haar kant aan de volgende shift. Enkel de 

teamleden die nodig zijn bij de briefing zijn aanwezig in de keuken.  

• De rest van het team zorgt voor de continuïteit van zorg op dienst, beantwoordt belletjes 

en telefoons en beantwoordt vragen van medisch personeel, familie,… zodat de briefing zo 

vlot mogelijk verloopt zonder storing.  

• We brengen een vaste structuur in de briefing: ISBARR  

o Bednummer, naam van de patiënt, geboortedatum, reden van opname, speciale 

aandachtspunten in behandeling en bijzonderheden (afwijkende zaken) tijdens 

voorgaande shift.  

o Wij hoeven niet meer op te merken dat de patiënt bv. een infuus of een 

penschema heeft. Dit staat duidelijk op het briefingblad. Enkel de relevante zaken 

worden vermeld tijdens de briefing.  

o Wat wij zeker bemerken zijn belangrijke veranderingen in het beleid bv. palliatief 

beleid DNR, verandering van diagnose,… 

• We trachten de briefing zo professioneel mogelijk te houden en anekdotes te verplaatsen 

naar een pauzemoment. Eten en onderling babbelen leiden de aandacht af en horen dus 

niet thuis op een briefing. 
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 Patiënten briefing met artsen 

Dagelijks is er rond 9 uur een patiëntenbespreking met de assistent, zo mogelijk de afdelingsarts, 

de verantwoordelijke verpleegkundigen en indien mogelijk het verpleegkundig afdelingshoofd. 

Deze briefing vindt plaats in de dokterskamer. Bij deze briefing wordt een korte en relevante info 

wissel in beide richtingen nagestreefd. De verpleegkundige brieft naar de artsen met briefingsblad 

volgens ISBARR principe met de ochtend parameters.  

 Multidisciplinaire briefing 

Een gedetailleerde omschrijving van de multidisciplinaire afspraken  is terug te vinden op het 

kwaliteitsportaal.  

Er is een nauwe multidisciplinaire samenwerking tussen artsen, verpleegteam, ergotherapeut, 

sociale dienst, diëtisten, kinesisten, logopedisten, wondzorgspecialist,… 

De multidisciplinaire samenwerking wordt ondersteund door wekelijks multidisciplinair overleg 

telkens op dinsdag om 11u in de afdelingsrefter. Aanwezigen bij dit overleg: de geriater, de 

assistent, de verantwoordelijke VK, de ergotherapeut, de logopedist, de maatschappelijk assistent, 

de kinesist.  

 Telefonische opdrachten/briefings 

Indien een telefonische opdracht wordt doorgegeven (arts, labo,…) wordt deze meteen in het 

juiste verpleegdossier genoteerd bij “medische opdrachten” of wordt deze op een voorbestemde 

sticker genoteerd en vervolgens ingekleefd op deze plaats. Je verwittigt de afdelingsarts zo snel 

mogelijk en de arts tekent de telefonische opdracht of resultaat af. Steeds ISBARR principes 

naleven bij telefonische briefing. Afwijkende labo resultaten direct doorgeven aan de zaalarts. 

Geplande opname van een patiënt vanuit spoed zal ongeveer een half uur voordien worden 

telefonisch gebriefd. Deze info wordt genoteerd op een ISBARR briefingblad, bij voorkeur door 

de opname VK. Ook hier ISBARR principes naleven. 
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7 Indeling van de verpleegafdelingen en hun telefoon 

 

 

 

 

7.1 Telefoon 

 

Het telefoonnummer van een afdeling wordt gevormd door: 

1e cijfer: site-gebonden, Middelheim = 2 

2e cijfer: = 3 

3e cijfer: de verdieping, = 4  

Laatste 2 cijfers: overeenkomstig met de vleugel B = 71; C = 72; D = 73; E = 74 

Je kan de afdeling bereiken via het nummer 23474 

 

 

 

  

Hier bevinden zich de 
liften  om de patiënten 

naar raadplegingen en / 
of operatiezalen te 

brengen  

                          Liften 
personeel   

 

 

Hier bevinden zich de liften 

voor het personeel en de 

bezoekers  
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7.2 Verpleegkundige overdracht bij mutatie of ontslag 

Indien patiënt naar een andere zorginstelling verhuist, wordt er steeds een elektronische 

verpleegnota aangemaakt. Deze wordt afgedrukt. Indien de patiënt naar een andere afdeling 

binnen eigen site gaat, gebeurt de overdracht mondeling via de ISBARR methodiek. Het 

verpleegdossier gaat volledig mee naar de ontvangende afdeling.  

Indien de patiënt zich naar een andere afdeling binnen ZNA verplaatst, wordt steeds de eerste 

beoordeling meegegeven. Mutatie en ontslagflow zal vanaf september volledig digitaal verlopen 

via Hix.  

Indien familieleden de verpleging willen bereiken, plaats je voor de cijfers 03 / 280 en dan het 

afdelingsnummer zonder het cijfer 2. 4E = 03 280 34 74.  

7.3 Klant vriendelijk telefoneren 

 

• Beantwoord steeds de telefoon. 

• Zeg vriendelijk goedendag en zeg wie je bent en op welke afdeling je werkt. 

• Denk aan ISBARR communicatie. 

• Indien een lijn bezet is kan je een heroproep vragen  door het cijfer 4 in te drukken.  Als je 

correspondent vrij is, rinkelt de telefoon. 

• Doorverbinden naar een patiëntenkamer: druk steeds 92 met nadien het kamernummer en 

bednummer (op een 1 persoonskamer is het laatste cijfer een 1 = vb.: k 561 = 925611). 

• Indien je de telefonische opdracht niet begrepen hebt, vraag dan extra informatie.  
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8 Functieprofiel geriatrisch verpleegkundige  

Functiebenaming  Geriatrisch verpleegkundige A1/A2 

Opmaak versie  21/10/2020 

Algemeen doel  Verpleegkundige gespecialiseerd in het domein 

geriatrie die complexe zorgen toedienen aan 
geriatrische patiënten + 75. Die zich constant 
bijscholen in deze specifieke discipline om de 
kwaliteit van de zorg te blijven garanderen en 
te verbeteren. We streven naar zorg op maat.  

 

Plaats van de functie binnen de organisatie  

 

Departement  Verpleegkundig departement  

Rapporteert aan  Hoofdverpleegkundige / geriater  

Verantwoordelijkheid  Worden aanzien als expert binnen hun 
vakgebied geriatrie. Je voert opdrachten uit 
die aan jou zijn toevertrouwd door de 

behandelende arts. Je wordt bijgestaan door 
zorgkundigen. Je kan optreden als 
vervangend dag verantwoordelijke bij 
afwezigheid van de hoofdverpleegkundige. Je 
geeft zelf begeleiding aan stagiairs. 

 

Taakomschrijving  

• Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening 
houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving. 

• Je voert de verpleegkundige taken uit volgens het S.V.H. 

• Je voert de opdrachten van de arts uit binnen het wettelijk verpleegkundig kader. 
• Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt 

via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de 
verpleegactiviteiten in het verpleegdossier conform volgens JCI. 

• Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van de hoofdverpleegkundige 
met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de 
afdeling.  

• Je werkt mee aan het beheer van de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, 
administratief, technisch en huishoudelijk vlak. 

• Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. 
• Je volgt de nodige opleiding in u vakgebied. 

• Je werkt mee aan de door de instelling of overheid opgelegde taken zoals MVG, 
decubitus registratie.  

• Je handelt volgens de ZNA-waarden. 

Vereiste opleiding- kennis en vaardigheden/ diplomavereisten  

• Wettelijk diploma: bachelor/ gegradueerd verpleegkunde aangevuld met bijkomende 
opleidingen  

• Banaba / beroepsbekwaamheid geriatrie optioneel  
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9  Functieprofiel zorgkundige  

Functiebenaming  Zorgkundige  

Opmaak versie  21/10/2020 

Algemeen doel  je ondersteund de verpleegkundigen van de 

afdeling je ontvangt leiding van de (hoofd) 
verpleegkundige van de afdeling. Je geeft zelf 
begeleiding aan stagiairs.  

 

Plaats van de functie binnen de organisatie  

 

Departement  Verpleegkundig departement  

Rapporteert aan  Verantwoordelijke verpleegkundige/ 

hoofdverpleegkundige  

Verantwoordelijkheid  Je verleent zorg op het gebied van ADL-
behoefte van de patiënt onder toezicht van 
een verpleegkundige.  

Je bent mede verantwoordelijk voor de 

hotelfunctie en het comfort van de patiënt en 
dit zonder onderscheid van geslacht, ras, 
godsdienstige of filosofische overtuiging.  

 

 

Taakomschrijving  

• Je assisteert de verpleegkundige op gebied van ADL-behoefte. 
• Je bent medeverantwoordelijk voor de hotelfunctie op de afdeling en het comfort van de 

patiënt naargelang zijn noden.  
• Je geeft observaties met betrekking tot de patiënt mondeling en schriftelijk door aan de 

leidinggevende of verantwoordelijke van de zorgzone.  
• Je bewaakt de kwaliteit van de jouw toevertrouwde taken. 
• Je voert huishoudelijke taken op de afdeling uit.  
• Opgelegde administratieve taken worden correct uitgevoerd zowel instelling als overheid 

gebonden taken.  
• Je werkt mee om de dienst te verbeteren. 
• Je zorgt voor het vervoer en begeleiden van patiënten. 

• je volgt opleiding en bijscholingen.  

Vereiste opleiding- kennis en vaardigheden / diplomavereisten  

• Je bent in het bezit van een diploma, getuigschrift, brevet of attest van “verzorgings-
assistent” op het niveau hoger secundair onderwijs, zoals voorzien in de geldende 
onderrichtingen inzake kwalificatie van verzorgend personeel in ziekenhuizen.  

• Je kan verantwoordelijkheid dragen voor je opgelegde taken. 
• Je communiceert op een respectvolle manier. 
• Je bent collegiaal.  
• Je bent stressbestendig en emotioneel stabiel.  
• Je werkt mee aan gezondheidspreventie.  
• Je handelt volgens de ZNA-waarden. 
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10 Functieprofiel ergotherapeut  

Functiebenaming  Bachelor in de ergotherapie  

Opmaak versie  21/10/2020 

Algemeen doel  Je biedt aan elke patiënt een individuele en 

planmatige zorg door toepassing van 
ergotherapeutische technieken en handelingen 
rekening houdend met de behoeften van de 
patiënt om het menswaardig bestaan van de 
patiënt te bevorderen.  

Je ondersteunt veranderings-en 
verbeteringsprocessen om de toekomst van de 

afdeling en ZNA te verzekeren.  

Je werkt mee aan een positieve samenwerking 

binnen de afdeling.  

 

Plaats van de functie binnen de organisatie 

 

Departement  Paramedisch  

Rapporteert aan  Hoofdverpleegkundige/geriater  

Verantwoordelijkheid  Je voert opdrachten uit die toevertrouwd zijn 
door de behandelende arts.  

Je kan optreden als vervangend hoofd bij 

afwezigheid om de continuïteit van de 
patiëntenzorg en afdelingstaken te verzekeren.  

Je geeft begeleiding aan studenten. 

 

Taakomschrijving  

• Uitvoeren van ADL training bij patiënten. 
• Je voert de ergotherapeutische technieken en handelingen deskundig en doelgericht toe 

op voorschrift van de behandelende arts. 
• Je observeert en begeleid patiënten. 
• Je voert administratieve taken perfect uit.  
• Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de ergonomische zorgen.  
• Je werkt mee aan multidisciplinair overleg en vormingsprojecten.  

• Je zorgt voor opvang en begeleiding en evaluatie van studenten.  
• Je volgt opleiding en bijscholing.  

Vereiste opleiding- kennis en vaardigheden / diplomavereisten  

• Je bent in het bezit van het diploma: bachelor in de ergotherapie.  
• Je bezit de ZNA- waarden in je attitude.  
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Als ik oud geworden ben 

Dat ik geen mens meer herken 

En niet eens jouw naam meer weet, 

Pak dan mijn hand heel even beet 

 

En zeg me zo gedag 

Laat me voelen dat je me mag 

Wellicht dat ik het gevoel herken, 

Dat ik voor iemand, iemand ben. 

 

 

 

 


