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1. Inleiding 
 
Beste student, 

Welkom op afdelingen 7D short-stay en 7C long-stay waar je de volgende disciplines terugvindt:  

- Abdominale heelkunde 

- Algemene heelkunde   

- Gynaecologie/Urologie 

- N.K.O. 

- Oftalmologie 

- Vaat en Thoraxchirurgie 

 

Tel 7C : 03/280.37.72 

Tel 7D: 03/280.37.73 

 

Een nieuwe en hopelijk leerrijke stageperiode is voor jou aangebroken. 

 

Gedurende enkele weken behoor je tot het verpleegkundig team 7 C/7 D 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 eerste plaats dat je je tracht in te leven in de plaats van onze patiënten 

om hen met hartelijkheid, begrip en waardering te omringen, rekening houdend met hun fysisch, 

psychisch, sociaal, moreel en ideologisch functioneren. 

 

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 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 moeilijkheden kan men zich wenden tot je stagebegeleid(st)er, hoofdverpleging, mentor, 

toegewezen verpleegkundige, stagecoördinator of een andere vertrouwenspersoon.  
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1.1. Voorbereiden op stage  
 

Om je goed voor te bereiden op stage dien je: 

- Ten laatste één week op voorhand telefonisch contact op te nemen met de dienst  

- Beschrijf in dit gesprek:  

➢ Wie je bent 

➢ Waar je stage komt doen  

➢ Hoe lang je stage loopt en hoeveel uur je dient te presteren  

➢ Welk opleidingsjaar/module 

➢ Eventuele les-en/of terugkomdagen en of deze meetellen voor stage-uren  

➢ Maximaal 2 persoonlijke wensen per stage  

 

- Graag voorbereiden: 

➢ Leerdoelen  

➢ Fiche: “deze student stelt zich aan je voor” ingevuld meenemen op de 1e stagedag (zie 

einde brochure)  

➢ De brochure volledig doornemen! Met extra aandacht voor de verklarende 

woordenlijst 

➢ Kennis per opleidingsjaar dient gekend te zijn  

 

Bij aanvang dien je 5 OLM’s (online leer modules) uit te voeren deze zijn een jaar geldig binnen ZNA. 

Hiervan krijg je een attest. Steek dit attest ook in je stagekaft. 

 

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

 

 

Het 7C/7Dteam 
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2. Mentoren 
    
Er zijn 6 mentoren beschikbaar op de afdeling waarbij je steeds te rade kan met moeilijkheden van 
allerlei aard:  

 
Van Assche Peter  Kurt De Borger  Jasper Corveleyn 
 
Ingrid Stryckers  Zohra Ben Ayad De Lille Karina                                     

                               

 
Wanneer deze personen niet aanwezig zijn, kan je steeds ten rade bij Françoise Philippart of Danny 

Weyler (de hoofdverpleegkundigen) of bij het verpleegteam. Blijf zeker niet met je vragen zitten.  

 

3. Medische en verpleegkundige leiding 
 
Geneesheer Diensthoofd ORL :  

- Dr. Cools 

Geneesheer Diensthoofd Oogziekten :  

- Dr. De Groot 

Geneesheer Diensthoofd Vaat en Thoraxchirurgie :  

- Dr. Vercauteren 

Geneesheer Diensthoofd Gynaecologie : 

- Dr. Coppens 

Geneesheer Diensthoofd Urologie :  

- Dr. Debacker. 

Geneesheer Diensthoofd algemene heelkunde: 

       -     Dr. Willemsen 

Bedrijfsleider Heelkunde :  

- Mvr.Dierckxsens 

Hoofdverpleegkundige : 

- Mevr.Philippart 

- Mr. Weyler 

Stagebegeleiding  

- : afh. van de school. 

4. Bouw en ligging 
 
De dienst is gelegen op de zevende verdieping , gesplitst over de vleugels C en D. Op een centrale 

plaats op elke dienst bevinden zich het verpleegstation waar alle informatie toekomt en waar zowel 

patiënten als bezoekers kunnen rekenen op een vriendelijk onthaal. 

 

Vooraan in de gang 7D bevindt zich een wachtzaal voor wachtende en vertrekkende patiënten.   
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De afdeling 7D bevat 14  éénpersoonskamers , 1 tweepersoons kamer en één zaal met vier bedden 

(Bijlage 1). De afdeling 7C bevat 9 éénpersoonskamers, 7 tweepersoonskamers (bis) en 1 zaal 

(Bijlage 2).  

 

Op elke kamer is een TV voorzien, een telefoon , een koelkast en een persoonlijk kluis. Op de zaal 

zijn er twee TV’s voorzien. Internet toegang is gratis ter beschikking voor de patiënten. 

 

Op elk ogenblik kan men beroep doen op een MUG –team via het alarmsysteem. <blauwe drukknop 

achter het bed 

 
 

Werking van het oproep- en  alarmsysteem: 
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Wie wordt verwittigd bij alarm ? 

- Wachtdokter interne MUG 

- Verpleegkundige spoed ( Reanimatiekar) 

- Brancardier 

- Verpleegkundige loopwacht ( enkel s’nachts) 

 

 

Hoe weet  de MUG-ploeg waar ze moeten zijn ? 

Over dag verschijnt op de display van de zoemer de betrokken vleugel en de kamernummer. 

s’ Nachts verschijnt enkel de verdieping en de vleugel. 

 

Een goede raad: laat het alarmlichtje branden tot alle hulp aanwezig is. 

 

bel 

Groot licht 

 
Klein 

licht 

TV 

Aan/af 

Geluid 

wisselen van 

handset/muu

r 

Radio 

Aan/af 

Geluid Lager/Geel 

Rood/hoger 

Tv 

posten 

kiezen 
Radio posten kiezen 
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5. Specialiteiten op de afdeling. 
 
De dienst 7C/D is een gecombineerde heelkundige afdeling van abdominale heelkunde, 

vaat- en thoraxchirurgie, gynaecologie, urologie, N.K.O. , oogheelkunde ,orthopedie, 

algemene heelkunde en plastische chirurgie. 

 

NKO 

Artsen: 

Dr. Cools, Prof. Schmelzer, Dr. De Schepper, Dr. Cools, Dr. Vanieuwenhuyse, Dr. De Belder, Dr. Van 

Bruane, Dr Meeus 

 

Meest voorkomende ingrepen:  

- Tonsillectomie  

- Oor 

- PIT 

- SRP 

- Halsklier  

- Totale laryngectomie  

- Tracheotomie 

- -,…   

 

Oftalmologie 

Artsen:  

Deze zijn verdeeld in 2 groepen 

➔ Voorsegment ( cornea tot de lens)  

Dr. Augustinus, Dr. Zeyen , Dr. Devloo ,Dr.Hondeghem ,Dr.Moury , Dr. Schneider , Dr.Van 

Der Veken 

 

➔ Achtersegment ( glasvocht ,netvlies) 

Dr. Feron , Dr. Paiu , Dr. Depla, Dr. Veckeneer 

 

Orbitae chirurgie : Dr. De Groot 

 

Meest voorkomende ingrepen en pathologiën:  

→ Voorsegment 

- Cataract 

- Strabisme 

- Eviseratie 

- Enucleatie 

- Trabulectomie 

- Corneagreffe 
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- DCR 

- Endoftalmie 

- ,… 

 

→Achtersegment  

- Vitrectomie 

- ablatio 

 

- Aandachtspunten:  

• Bij een oogverzorging ga je voorzichtig te werk, trek het niet met geweld open of zorg 

dat je geen extra druk op het oog uitoefent. 

• Gebruik steeds handschoenen. 

• Druppel volgens aangegeven uren. 

• Neem steeds de juiste druppels ( sommige flesjes zien er identiek uit) voor het juiste 

oog. 

• Opletten met dilateren ( openzetten van de pupil) daar waar het niet moet, kan het 

iemand zijn zicht permanent aantasten!  

• Dilateren ( met Mydriasert staafje) van het juiste oog! OD = rechts      OS = links.  

• Pincet aan het dossier bevestigen. 

 

Vaat en Thoraxchirurgie 

Artsen :  

Dr. Vercauteren, Dr.Mariën, Dr. Hollering 

 

Meest voorkomende ingrepen vaatheelkunde:  

- PTA (ballondilatatie) 

- Varices 

- endo AA 

- carotis 

- tesiocatheter 

- AV-fistel femoralis poplitea 

- Bifurcatieprothese 

- AAA ( abdominaal aorta aneurysma) 

- Endarterectomie 

- Embolectomie 

- Trombolyse 

- Sympathectomie 

- DVT( diepe veneuze trombose). 

 

Meest voorkomende ingrepen thoraxheelkunde:  

- talcage (VATS) 

- pneumothorax 
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- slokdarmoperatie 

- mediastinoscopie 

- lobectomie 

- pneumectomie 

- 1ste ribresectie 

- thoracoscopie 

 

Gynaecologie 

Artsen:  

Dr. Coppens, Prof. Dr. Makar, Dr. Ahankour, Dr. Wesling, Dr. De Vree , Dr. Barudy, Dr.Roofthooft, 

Dr. Steylemans, Dr. V.D. Meersche, Dr. Maryns 

 

Gynaecologie/Fertiliteit: 

Dr. Inion, Dr. D’Haeseleer, Dr. Auzin  

 

Meest voorkomende ingrepen:  

- hystero- lapara- werkscopie met eventueel methyleenblauw (MB) 

- (miskraam) curettage 

- borstbiopsie (BB) 

- laparascopische sterilisatie (lapster) 

- conisatie 

- TVT (blaasophaling) 

- Tumorectomie + oksel (wegname van tumor en de okselklieren) 

- Mastectomie (borstamputatie) 

- colpo posterior en anterior (ophaling voor en achterwand van de blaas) 

- Laparatomie, HVT (hysterectomie vaginaal) 

- HAT met of zonder adnexen (hysterectomie abdominaal) 

- Wertheim en debulking (abdominale totale hysterectomie afhankelijk welke techniek 

toegepast wordt) 

- vulvectomie 

 

Urologie 

Artsen :  

Dr. Debacker, Dr. Touissant, Dr. Sorber, Dr. Arnold 

 

Meest voorkomende ingrepen:  

- ESWL (verbrijzelen van nierstenen met een reeks hoge intensiteit schokgolven) 

- TURP (transurethrale resectie van prostaatweefsel) 

- TUR blaas 

- Hifu (High Intensity Focused Ultrasound) 

- Circumcisie (verwijderen van de voorhuid) 

- varicocele (uitzetting van de aderen in de zaadstreng) 
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- spermatocele (zaadbevattend gezwel in de zaadbal) 

- hydrocele (ophoping van vocht in omhullende vliezen van de zaadbal en zaadstreng) 

- urethrotomie (insnijding van de urethra) 

- prostatectomie (verwijdering van prostaatgezwel) 

- nefrectomie (verwijderen van een nier) 

- cystectomie (verwijderen van de blaas) 

- Bricker–ok ( urostoma gemaakt van een stuk darm waarin de ureters uitmonden) 

 

Algemene heelkunde: 

Artsen :  

Dr. Willemsen, Dr. Vervloessem, Dr. Pirenne, Dr. Heyman 

 

Meest voorkomende ingrepen:  

6. T.h.v schildklier en bijschildklier  

7. T.h.v. gastro-intestinale stelsel: galblaas, darmresecties al dan niet met aanleggen van 

een stoma, appendectomie, maagresecties.  

8. Liesbreuk, navelbreuk, littekenbreuk, eventratie 

 

Deze ingrepen kunnen zowel laparascopisch als op de klassieke manier via een laparatomie 

gebeuren. 
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6. Organisatie van de afdeling 
 
Patiëntentoewijzing. 

In het kader van integrerende verpleging passen wij een patiëntentoewijzing toe d.w.z. dat een 

verpleegkundige 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. 

Zo weet men welke verpleegkundige voor welke kaft 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. 

 

Organisatie 7C 

06u45:  Briefing door de nachtverpleegkundige aan de vroege dagdienst 

 

07u15:  Bloednamen door hoofdverpleegkundige of door vervangende. Ze kunnen ook door 

studenten gebeuren (maar vraag ernaar!). Alle diabeten met worden door de 

toegewezen verpleegkundige geprikt en zonodig van insuline voorzien.  Toewijzing 

van patiënten. 

Opnames van nieuwe patiënten, Opdienen ontbijt door voedingshostessen   

- Aandacht voor: 

• patiënten die nuchter moeten blijven 

• patiënten die hulp nodig hebben 

• medicatie-inname tijdens of na het eten.   

 

07u30: Dagelijks toilet van de patiënten met de nodige nazorg. 1 vpk start met oogwassingen 

1ste dag post-ok + indruppeling. Bij het uitvoeren van deze zorg wordt er ook steeds 

gecontroleerd op pols bandjes. We kijken steeds na voor de 3 indetificatie punten 

naam, voornaam en geboortedatum of deze juist zijn met het overeenstemmende 

dossiers. 

De Patiënten dossiers worden na elke zorg volledig ingevuld vooraleer we naar een 

volgende patiënt gaan. Dit houd in: aftekenen met je initialen van de uitgevoerde 

handelingen en planning voor de verwachte zorg van de volgende dag. 

 

08u30:  Indien nodig worden patiënten afgehaald van de Nacht P.A.Z.A.  

Uitgaande patiënten administratief voorbereiden op ontslag; 

- afspraak voor raadpleging    

- eigen medicatie meegeven 

- R.X. opnamen 

- Transfertoverdracht naar instellingen 
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- werkonbekwaamheid- verzek.pap.       

Patiënten door heel de dag heen worden ontslagen. 

 

                              

10u00:  Opruimen van gang, spoelruimte, linnenkare en heraanvullen van de verbandkarren 

volgens hoe het is weergegeven op de kar. Bedeling van water en patiënten meubilair 

reinigen (Clinell doekjes). 

 

PAUZE voor verpleegkundigen en studenten (indien mogelijk) 

 

11u15: Nu worden we bij gebriefd over eventuele nieuwe orders van de artsen, of nieuwe 

informatie over de patiënten. We gaan dan de nieuwe orders uitvoeren en opnieuw 

aftekenen in de Patiëntendossiers. 

 

12u00:  Uitdelen van medicatie, Eyetones nemen uitdelen van het middag eten. Bij opdienen 

van het middagmaal zo nodig hulp bieden aan de patiënten. En de eerste 

verpleegkundige komt op voor de late shift( 12u-20u). 

 

12u30: Eerste deel van de vroege ploeg gaat eten.  

 

13u00:              Eerst groep kom terug en de tweede groep gaat eten. De 2 groep zijn de rest van 

de vroege ploeg en de gene die om 12u zijn gestart. De rest gaat de Vitale parameters 

opnemen (t°c , bloeddrukken, sat, pijn, stoelgang en misselijkheid) + inschrijven in 

patientendossiers en afwijkende waarde mondeling rapporteren en eventueel acties 

aankoppelen. Canulezorg en mondzorg. 

 

13u30:  Opkomen van de resterende verpleegkundigen van de late ploeg. 

 

14u00: Briefing van vroege ploeg naar de late ploeg. Tijdens de briefing worden de bedden 

en/of kamer in orde gebracht van de ontslagen patiënten. Nazicht van de O.K. 

patiënten: linnen, ijszakken hervullen, bestendige spoelingen controleren, 

infuuszakken, urine zakken, … 

 

14u45:  Einde vroege dienst 

 

15u30: Medicatie uitdelen. Uitvoeren van verzorgingen, post-operatief nazicht, comfortabel 

installeren van patiënt, nazicht op drinken, eten, post-OK. 

 

17u00:  Eyetone dagcurve nemen. 

 

18u00:  Medicatie I.V. 
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18u30:    PAUZE  (indien mogelijk) 

 

19u00:  Toedienen van medicatie. Patiënten comfortabel installeren voor de nacht 

 

21u15- 

21u30:  Briefing van de late dagdienst aan de nachtverpleegkundige  

Einde late dagdienst. 

       

Nachtdienst 

21u15:  Briefing van de late dagdienst. 

 

21u30: Kennismaking met patiënten. 

 

22u00:  Uitvoeren van verzorgingen, nemen van vitale parameters, vulvaspoelingen, JP-

redons leegmaken. 

 

24u00:  Toedienen van intra-veneuze medicatie.Vervangen van maag- en blaassondezakjes, 

redons aftekenen, OWD’s aftekenen, vochtbalans afsluiten. Eyetones nemen + 

toestel ijken 

     -Taken gedurende de nacht: 

• Opruimen van verbandkamer. 

• Aanvullen van verbandkarren. 

• Dossiers van de ok-patiënten controleren op volledigheid. 

• Medicatie klaarleggen en tijdig bijbestellen zo nodig + retour. 

• Medimath-labels nakijken en zo nodig ophangen. 

• Medicatie aanrekenen op stockbladen  maandag nacht en 

donderdag nacht wissel stockbladeren. 

• Bundels maken voor opname + voorschrijven. 

• Uitpakken dossiers voor ontslag patiënten. 

• Culicartlijst afprinten. 

• San joaquin score invoeren. 

• Briefingsblad voor de vroege uitprinten. 

• Transfernota’s schrijven + medicatie voor 3 dagen bij rvt/ ander  

• ziekenhuis. 

• Team’s scoren. 

• Diabetes blad klaarmaken. 

• Op zondag verdovingskaft/kast nakijken. 

• Klaarleggen van dossiers,druppels van vx patiënten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

06u00:  Temperatuur nemen indien boven 38.5°c hemoculturen nemen, bij gynecologische 

patienten vanaf 38°c. Toedienen van intra-veneuze medicatie en uitdelen van orale 

medicatie, tedkousen preoperatief aandoen, Eyetones nemen, verblijfsondes 
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verwijderen na umo en klaarzetten ‘pot’ voor controle mictie (na TURpr), Bestendige 

spoelingen stoppen. 

 

06u30:   1ste patiënt voor ok klaarmaken, Pt.oogheelkunde 1ste dag post-ok verwittigen voor 

ochtendtoilet, pt. dient om 8u gereed te zijn voor start oogverzorging en 

oogindruppeling en controle door oogarts. 

 

06u45:  Dienstoverdracht aan de vroege dienst 

 

07u15:  Einde nachtdienst 

 

 

BEZOEKUREN: Doorlopend van 14.00 uur tot 19.00 uur!!!  

Deze uren worden aangepast naargelang de geldende coronaregels 

 

Bijzondere aandachtspunten bij de verzorging 

Operatiepatiënten: 

Voor je een patiënt eten of drinken geeft, informeer eerst of deze patiënt niet nuchter dient te blijven 

voor O.K. of een onderzoek. De operaties gebeuren op verschillende operatiekwartieren:  

let op waar! 

 

Voorbereiding en vervoer 

- Als je de patiënt wegbrengt, CONTROLE OP!! 

• Juiste patiënt/juist dossier/ juiste RX/ juiste scan. 

• Controleer algemene hygiëne. 

• Naamplaatje op het bed 

• Infuushaak . 

• Prémedicatie: indien voorgeschreven 

✓ Aard en hoeveelheid op anesthesiefiche 

✓ IM toedienen aan patiënt 

• Patiënt OK hemd aandoen. 

• Aanwezigheid van armbandje controleren. 

• Contole of controle parameters zijn genomen 

• Controle op getekende toelating OK. 

• Verwijder gebit, ringen, juwelen, piercings, nagellak, schmink en contactlenzen. 

• Gebruik de kluis op de kamer voor waardevolle bezittingen. 

• Nazien dat het te opereren lidmaat geschoren, gemarkeerd is en of patiënt voorzien 

is van TED kousen.  

 

- Afhalen van een O.K.-patiënt: 

Na telefoon dienen de patiënten afgehaald te worden op PAZA/6E/ITE 

• Briefing op recovery . 
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• Vervoer naar de verpleegafdeling. 

• Controle van ademhaling en OK wonde. 

• Patiënt goed en comfortabel installeren . 

• Eventueel bed in Trendelenburg plaatsen. 

• Eventueel urinaal in bereik zetten. 

• Steeds oproepsysteem in handbereik !!!  

• Verslag noteren in verpleegdossier. 

• Controle van redons op debiet en vacuum en aftekenen van redons bij intensieve 

patiënten. 

 

 Praktische afspraken 

- Stipte aanwezigheid 

- Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne  

- Elke student verpleegkundige krijgt voor de taken een begeleidende gediplomeerde mentor 

toegewezen.  Deze verpleegkundige is verantwoordelijk voor de student en zal dus de nodige 

opdrachten geven en patiënten aanwijzen. Eigen inbreng en initiatief wordt evenwel erg 

gewaardeerd. Elke student beschikt over een kaft waarin documentatie en papieren worden 

bewaard, vraag zelf naar uw schriftelijke en mondelinge evaluatie tijdens uw stage. 

- Lees de infobundel aandachtig 

- Formuleer je doelstellingen welke je wil bereiken tijdens deze stage, zodat we je kunnen 

helpen om deze te bereiken (mogelijkerwijs zwakke punten van vorige stages bijwerken) 

- Maak gebruik v/h kwaliteitsportaal in P.C. (vraag info aan verpleegkundigen of 

stagebegeleidster) 

- Opzoekwerk kan op de verpleegeenheid zelf, indien het dienstgebeuren het toelaat, vraag 

ernaar 

 

Voorbereiding van verpleegkundige zorgen 

- Zijn de verbandkarren voldoende aangevuld? 

- Hebt u voldoende informatie verzameld rond de patiënt? 

- Werk in een logische volgorde met prioriteit voor dringende zaken 

- Een goede werkorganisatie bespaart veel tijd! Dit vereist een goed inzicht in het 

dienstgebeuren. 

- De patiënt waardeert een nette afwerking en dit werkt ook beter.  

 

Einde van de verzorging 

- Na de verzorging van de patiënt wordt alles correct afgewerkt. Denk aan het comfort van de 

patiënt en laat de kamer netjes achter.  

- Vuil linnen hoort thuis in de linnenmand, tafeltje en nachtkastje netjes houden 

- Reinigen van de verbandkarren, bij het aanvullen van de verbandkarren aandacht besteden 

aan leeg- vol systeem en het op tijd weghangen van de labels in de verbandkasten. 

- Mondelinge en schriftelijke rapportering zijn steeds belangrijk! 

- Noteer de observatie in het verpleegdossier 
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Organisatie 7D 

Deze is in grote lijne identiek aan die van 7C.  

Maar deze dienst is meestal enkel open van maandag 7u tot zaterdag 15u.  

Op deze dienst zijn verpleegkundige technieken veel beperkter. 

Maar daar spelen administratie en organtisatie een grote rol. Het is normaal dat een van de kamers 

met patiënten die je die ochtend hebt verzorgd, om 11u al andere patiënten heeft. Dus Identificatie 

is hier van groot belang (door naam en geboortedatum) 

7. Doelstellingen/ Verwachtingen 
 
Eerstejaarsstudenten 

Vooral kennismaking met het verpleegkundig beroep binnen de ziekenhuiswereld. Zo kan de student 

ontdekken of hij/zij al dan niet geschikt is voor het beroep. Als student ben je een volwaardig element 

van het team, maar zal je meestal onder toezicht van een verpleegkundige moeten functioneren. Je 

krijgt de kans om aangeleerde technieken in te oefenen. Het eerste sociaal contact met patiënten en 

teamleden zal hier plaatsvinden. Wij verwachten van je dat je geduldig en vriendelijk bent naar 

patiënten toe. Geef ook aandacht aan de niet-somatische zorg.  

 

Neem initiatief voor taken en technieken die je wel mag uitvoeren. Rapporteer vooral mondeling. Het 

is de bedoeling dat je tijdens de stage je vaardigheden en zelfvertrouwen ontwikkelt en/of vergroot. 

 

Tweedejaarsstudenten 

Je krijgt de kans je verantwoordelijkheidszin en initiatief name te vergroten. We verwachten dat je 

de verpleegkundige activiteiten beter gaat plannen en dat 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 kunnen veelvuldig geoefend worden en bijgestuurd waar nodig. Voorbereiden en 

installeren ( post-ok )van operatiepatiënten, verfijning van schriftelijke en mondelinge rapportering, 

observatie …. komt ook 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 operatiepatiënt volledig leert voorbereiden en installeren na OK (met 

begeleiding). 

 
Derdejaarsstudenten 

Op het einde van je derde 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 
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over de patiënten waarvoor jij verantwoordelijk bent. Vooral de laatste zes maanden moet je in staat 

zijn zelfstandig te werken.  

 

Alleen zo kan je je vaardigheden en zelfstandigheid vergroten. Daarnaast proberen we je attitude en 

omgang met patiënten, verpleegkundigen, artsen en medestudenten te optimaliseren. Afhankelijk 

van de drukte op de afdeling zullen we je een kans bieden om een inzicht te krijgen in het 

administratieve luik. Er wordt van je verwacht dat je correct en duidelijk rapporteert, gedelegeerde 

taken kan organiseren en afwerken binnen een bepaalde tijd. 

 

Mede met dit alles zou je in staat moeten zijn je opleiding tot een goed einde te brengen. 

Deze verwachtingen zijn uiteraard gerelateerd aan de fase waarin je je in het academiejaar bevindt 

8. Leerpunten 
Aan iedere student zal gevraagd worgden wat de leerpunten zijn voor deze afdeling. Hiermee worden 

de technieken of vaardigheden ( somatische 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 al dan niet aan bod zijn gekomen. De mentoren zullen trachten dit te bewaken. 

 

Wat valt er te leren op deze afdeling? 

Eerste jaar 

- Dagelijks toilet (in bed of aan lavabo) en nazorg 

- Vervoer van patiënten 

- Verzorging van droog aseptische wonden 

- Mondverzorging 

- Oogverzorging 

- Opnemen van vitale parameters 

- Verwijderen van hechtingsmateriaal 

- Inspuitingen (subcutaan en intramusculair) 

- Bijwonen van verscheidene verpleegkundige handelingen 

- Toedienen van lavementen 

- Preoperatief scheren 

- Vulvaspoeling 

- Omgaan met een zieke persoon en zijn sociale omgeving 

- Omgaan met leden van het team en gans het ziekenhuis 

Tweede jaar 

- Een bloedname kunnen uitvoeren: capillair en veneus 

- Infuustherapie kunnen uitvoeren 

- Urologische zorgen uitvoeren 

- Septische wondverzorging (met draineermiddel) kunnen uitvoeren 

- Inkorten en verwijderen van drains 

- Insulinetherapie kunnen uitvoeren 

- Uitgebreid omgaan met de optiplans 
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- Beginselen van de administratie 

- Dieper contact met patiënten 

- Tracheazorg 

- Info neusbloeding 

Derde jaar 

- Totaalzorg van patiënten 

- Verantwoordelijkheid dragen over een gedelegeerde taak 

- Dienstoverdracht uitvoeren 

- Administratie 

- Manipuleren van “intensieve” patiënten (infuuspomp, PCEA-pomp, drains, sondes, ) 

9. Specifieke aandachtspunten 
 

 M.b.t. waarden en normen op de afdeling 

Het ziekenhuis heeft zich er toe aangezet om zich nog verder te verbeteren. Ze hebben een 

organisatie gevraagd om de processen en procedures binnen het ziekenhuis te inspecteren. Met als 

doel het behalen van een kwaliteitslabel. Daarom zijn er bepaalde normen die van belang zijn:  

 

- Een goede hygiëne: geen juwelen, geen nagellak, Lang haar moet samengebonden zijn 

- Gel in en gel out principe: dit houd in dat bij het verlaten en binnen gaan van elke kamer, 

en bij elke patiënt wisseling in de meer persoons kamer een handontsmetting moet 

plaatsvinden. 

- Kleding voorschriften: geen lange mouwen, gesloten schoenen,  

- Identificatie van patiënten (zie dagorganisatie) 

- Wees beleefd en correct in elke situatie 

- Besteedt aandacht aan je attitude en voorkomen 

- Assertiviteit wordt aanvaard wanneer deze toegepast wordt in de juiste vorm 

- Stel vragen bij twijfel 

- Wees collegiaal naar je medestudenten toe onafhankelijk de opleiding of academiejaar 

- Neem je verantwoordelijkheid op! Verzin geen smoesjes, wees eerlijk! 

 

M.b.t. Algemene aandachtspunten 

- Installeren van een patiënt na O.K.: 

o Zuiver hemdje of eigen nachtkledij aandoen indien mogelijk en gewenst 

o De stekker van de P.C.(E).A-pomp in het stopcontact steken 

o Urinaal binnen handbereik wanneer geen blaassonde 

o Infuuszak aan baxterstaander hangen ( niet aan het bed laten hangen!) 

o Infuus vervangen indien bijna leeg ( of rapporteren aan vkp) 

o Maagsonde met veiligheidsspeld vastmaken aan hemdje 

o Patiënt comfortabel installeren met oproepsysteem en eventueel drank binnen 

Handbereik zetten!!!!! 
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- Beletlichtjes aandoen bij het binnen komen in de kamer en niet vergeten uitdoen bij het 

verlaten van de kamer 

- De patiënt BLIJFT altijd CENTRAAL!!!!!! 

Installeer hem eerst optimaal en ga pas daarna administratief werk doen!!!! 

- Laat de kamer ordelijk achter ( geen operatiehemden, lege infuuszakken, e.d.) 

 

M.b.t Vaatchirurgie 

- Patiënten die in de liezen gesneden zijn, hebben steeds bedrust tot de 1ste/2de dag post-op 

of tot nader order van desbetreffende chirurg. 

- Regelmatige controle van bloeddruk, pols en de temperatuur van de benen 

- Benen in hoogstand plaatsen evt. hulp van dekenboog 

 

M.b.t Gynaecologie 

- Regelmatige controle van vaginaal bloedverlies 

- Zorgen voor voldoende maandverband in de toiletten van de patiënten 

- Regelmatige controle van de Redon drains bij mastectomie (op debiet en vacuüm). Bij JP-

Redons 3x/dag te ledigen. 

- Indien de patiënten vaginaal gehecht zijn, worden zij 3x per dag gespoeld met Hibitane 5%of 

ander voorgeschreven product. 

- Regelmatige controle van de urinezakken (diurese moet steeds goed gevolgd 

worden!)(<30ml/uur melden aan chirurg!)  

 

M.b.t. Urologie 

Patiënten met een verblijfsonde moeten tijdens hun verblijf voortdurend worden gestimuleerd om 

voldoende (min. 2l verspreid over heel de dag) te drinken. 

 

Bij het ochtendtoilet controle uitoefenen op het aspect van de penis, vooral de eikel (gevaar voor 

paraphymosis= de voorhuid die naar achter is geschoven en sterk is gezwollen). Verbandje rond de 

sonde met Terracortril zalf in de meatus, dit om infectie te voorkomen. 

 

Vermijd tractie op de sonde en zorg voor een goede hygiëne (=sondezorg). Als er toch tractie’s 

(tegen het overmatig bloedverlies) aangebracht zijn, moeten deze bij de laatste avondtoer worden 

verwijderd.  

 

M.b.t  N.K.O. 

- bloedingen, oedeemvorming…. in de mond. 

- bij vervangen van oorverbanden ,opletten voor de wiek. 

- voeding en gewichtscontrole. 

- canule. 

 

M.b.t Oogheelkunde 

- draag steeds handschoenen bij indruppelen van ogen 
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- respecteer de druppeluren  

- al dan niet dilateren 

 

M.b.t algemene heelkunde 

- Patiënten met een verblijfsonde, maagsonde, drains, infuus, PCEA-pomp worden de eerste 

dagen postoperatief in bed gewassen en daarna opgezet in de zetel om het bed te dekken. 

- Bij patiënten met een ERAS-schema is het van belang om de richtlijnen strikt op te volgen. 

- Bij het veranderen van urinezakjes, penrose-zakjes, … steeds de debieten noteren in het 

verpleegdossier. 

 

10. Evaluaties 
Dag-evaluaties 

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

noteert iets. Deze dag evaluaties 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 hier stage loopt. Dit 

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

mogelijk de stagebegeleider. 

 

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

de kans om er aan te werken. Ook positieve bevindingen kunnen aangehaald worden wat motiverend 

kan werken. Leerpunten worden bekeken en besproken. De student zelf krijgt de mogelijkheid 

bepaalde zaken te vermelden indien nodig (bijvoorbeeld problemen met een verpleegkundige, 

omgang met een bepaalde patiënt). 

 

Eindevaluatie 

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

houdend met de tussenevaluatie(s). 

Hier is het de bedoeling feiten aan het halen om de student in de mogelijkheid te stellen te evolueren, 

om persoonlijk te groeien!!! 

 

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

( indien de mogelijkheid bestaat). Het is de bedoeling om alle partijen aan het woord te laten, ook 

de student. De student heeft hierin de grootste bijdrage. Ook wij, verpleegkundigen, kunnen iets 

bijleren! 

 
 
 



22 
Versie juni 2022 

Auteur: Team 7C/7D 

 

11. Slotwoord 
 
Deze brochure heeft je alleszins duidelijk gemaakt dat stage lopen op 7 C / 7 D een uitdaging is. 

Hopelijk heeft het je niet afgeschrikt en beleef je een aangename en leerrijke stageperiode op onze 

afdeling. Wees niet bang, durf vragen stellen.  Er is altijd wel iemand bereid je te helpen en je de 

sleutel aan te bieden voor de oplossing van jouw problemen. 

 

Je bent er om te leren!! 
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Enkele woordverklaringen 
 

➢ AAA: abdominaal aorta aneurysma 

➢ ablatio : is een netvliesloslating die chirurgisch wordt hersteld met behulp van een luchtbel 

of een soort olie ( die na ongeveer 2 maand terug verwijderd moet worden). 

➢ Apex : punt van de tand 

➢ Arcus palatine : verhemelteboog 

➢ Arythenoïd : bekvormig kraakbeen 

➢ AV-fistel: shunt maken voor dialyse 

➢ Bifurcatieprothese: broekoperatie: stent thv abdominaal aorta aneurysma   

➢ Borstbiopsie: Biopsie van borstklierweefsel om een exacte diagnose te verkrijgen bij een 

verdacht klinisch letsel, of bij een afwijkende mammografie zonder palpabele tumor. 

➢ Bricker: wegname blaas/prostaat met uitwendig stoma 

➢ Bypass: overbrugging van de aders 

➢ Carotis: operatieve verwijdering van plaques thv carotis 

➢ cataractoperatie : vertroebeling v/d ooglens met vermindering v/h gezichtsvermogen , 

tijdens de ingreep (Fako) wordt de lens vervangen door een intra-occulaire kunstlens. 

➢ Cholesteatoom : epitheelgezwel in het oor 

➢ Colpo anterior/posterior: Colpo voorwand is ophalen van de blaas. Colpo achterwand is 

ophalen van de darmen. 

➢ Conchae : neusschelpen 

➢ Cricoid : ringkraakbeen 

➢ Curettage: Verwijderen van endometriumweefsel uit de uterus na dilatatie van de cervix. 

➢ dacryocystectomie : openmaken van het traankanaal 

➢ dacryocystorhinostomie (DCR) : het maken van een nieuwe verbinding tussen de traanzak 

en neusholte. 

➢ Debulking: zie wertheim  

➢ Divertikel van Zenker : uitstulping van de slokdarm 

➢ DSA: onderzoek met contrast op RX om doorgankelijkheid van aders te controleren  

➢ Endoprothese: stenten thv abominale of thoracale aorta 

➢ enucleatie : wegname v/d volledige oogbol,al dan niet met inplanten v/e prothese op de 

spieren. 

➢ Epiglottis : stroklepje 

➢ Epistaxis : neusbloeding 

➢ ESWL: niersteenverbrijzeling 

➢ evisceratie : wegname v/d sclera-inhoud met inplanten (meestal) van prothesemateriaal; 

en met behoud van de harde oogzak (sclera) + spieren. 

➢ Exploratieve laparotomie: Insnede in de buikwand tot in de buikholte. Exploratie van de 

abdominale holte of retroperitoneale regio met eventuele orgaanresectie of biopsieafname. 

➢ Gingiva : tandvlees 

➢ HAT: totale abominale hysterectomie 
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➢ HIFU: High Intensive Focused Ultrasound: vorm van prostaatbestraling 

➢ hoornvliesoverplanting of (PKP) :  is het operatief vervangen van een troebel hoornvlies 

door een helder hoornvlies afkomstig van een overledene (donor) of donorbank. 

➢ HVT: totale vaginale hysterectomie 

➢ Incus : aambeeld 

➢ Laparoscopische lapster: sterilisatie via laparascopie 

➢ Larynx : strottenhoofd 

➢ Liescorrectie: operatieve verwijdering van plaques thv de liesslagader 

➢ Lobectomie: wegname van een kwab van één van de longen 

➢ Malleus : hamer 

➢ Mandibulla: onderkaak 

➢ Mastectomie: Amputatie van een borst met okseluitruiming teneinde het borstweefsel en 

de okselklieren te kunnen onderzoeken op eventuele ingroei van de tumor. 

➢ Maxilla : bovenkaak 

➢ Mediastinoscopie: biopsie longslijmvlies 

Meestal hysterectomie +adnexectomie+darmresectie 

➢ Nefrectomie: operatieve wegname van een nier 

➢ Osteotomie : doorzagen van een bot 

➢ P.I.T. :partiële turbinoplastie :verkleining van de onderste neusschelp om een betere 

ademhaling te bekomen. 

➢ Panendoscopie : volledig, inwendig nazicht van de sinussen 

➢ Paracentese : insnijding van het trommelvlies 

➢ Parotis : oorspeekselklier 

➢ Patella : knieschijf 

➢ Pneumectomie: wegname van volledige long 

➢ Prostatectomie (radicale): operatieve wegname prostaat 

➢ PTA: percutane transluminale angiografie= ballondilatatie: wegname verstopping in één 

van de aders 

➢ S.R.P. : septo-rhino-plastie 

➢ Sachse: openmaken/insnede van het plasbuis 

➢ Septum : neustussenschot 

➢ Stapes : stijgbeugel 

➢ strabismus : strabisme of scheelzien omvat elke niet-rechte oogstand. 

➢ Tonsil: amandel 

➢ trabeculectomie: is een filtrerende glaucoomoperatie waarbij een nieuwe afvoerweg 

(blijvende fistel) wordt gemaakt tussen de voorste oogkamer en het subconjunctivale 

weefsel voor de afvoer van het kamerwater. 

➢ Trachea: luchtpijp 

➢ Trombolyse: medicamenteus oplossen/verdunnen bloedklonter op INZO 

➢ Tumorectomie: wegname gezwel thv de borst/oksel 

➢ TUR-blaas: transurethrale resectie poliep in de blaas 

➢ TUR-prostaat: trans-urethrale resectie van de prostaat (afschrapen prostaat) 
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➢ TVT: Tension Free Vaginal Tape: ophaling blaas 

➢ URS: uretrarenoscopie: weghalen niersteen 

➢ Varices: spataders verwijderen 

➢ VATS/Wigresectie: video assisted thoracoscopical surgery: longoperatie 

➢ vitrectomie : of het wegnemen v/h glasvocht is een microchirurgische 

behandelingsmethode die glasvochtvertroebelingen d.m.v. vitrectoom fragmenteert en 

verwijdert; het indicatiegebied omvat vnl. glasvochtbloedingen zonder neiging tot 

resorptie en glasvochtstrengen en membranen. 

➢ Vulvectomie: Wegname van de huid en onderhuid thv. de regio tussen de mons pubis tot 

aan de anus, met event. wegname van de clitoris, beide schaamlippen of urethramond, 

soms in combinatie met lieskliertoilet. 

➢ Wertheim:wegname van uitgebreidde tumorale massa thv abdomen en klein bekken , met 

of zonder darmresectie 
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Bijlage 1: Plan 7D 
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Bijlage 2: plan 7C 

 


