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1 Voorstelling van de afdeling 

 

ZNA Middelheim – 7E – Orthopedie – Traumatologie 

Orthopedie is heelkunde die zich bezighoudt met het voorkomen en behandelen van ziekelijke 
vorm- en functieveranderingen van het actieve en passieve bewegingsapparaat. 

Traumatologie is de studie of de kennis van gewelddadige inwerkingen op het lichaam en de 
gevolgen hiervan (ongeval-geneeskunde). 

1.1 Voorbereiden op stage  

Om je goed voor te bereiden op stage dien je: 

- Ten laatste twee weken op voorhand contact op te nemen met het afdelingshoofd via mail. 

- Beschrijf in deze mail:  

➢ 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 doorsturen (zie einde brochure)  

➢ De brochure volledig doornemen!  

➢ Kennis per opleidingsjaar dient gekend te zijn  

2 Contactgegevens 

 

Adres: ZNA Middelheim 
 Lindendreef 1 
 2020 Antwerpen 
 03 280 31 11 (algemeen) 

 

 Route 35 
 03 280 37 74 (afdeling) 
 mi.ve7e@zna.be 
 

 

Afdelingshoofd: Sonia Grauls 
 Sonia.Grauls@zna.be 
 03 280 34 66 

 

Mentoren: Karin Maes 
 Marieke Bolier 
 Youlika Campenaerts 

 Yousra El Barajraji 

mailto:mi.ve7e@zna.be
mailto:Sonia.Grauls@zna.be
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3 Afdelingsplan 

De afdeling orthopedie-traumatologie is gelegen op de 7de verdieping, vleugel E. Er kunnen 26 

patiënten worden gehospitaliseerd. 

Indeling: 

• 10 eenpersoonskamers (780-781-782-783-785-786-791-792-793-798) 

• 6 tweepersoonskamers (789-790-794-795-796-797) 

• 1 gemeenschappelijke vierpersoonskamer (788) 

• Een verpleegstation 

• Een verbandkamer 

• Een dokterskamer 

• 2 onzuivere utilities 

• 1 zuivere utility 

• 1 douchekamer 

• Opbergruimte voor linnen/kussens/verlengstukken bed 

 

  798 797 

1&2 

796 

1&2 

795 

1&2 

794 

1&2 

793 792 791 790 

1&2 

789 

1&2 

788 

1&2&3&4 
     

              

Onzuivere 

Utiity 

 Zuivere  

utility 

780 781 782 783 Verband-

kamer 

Verpleegpost 

Keuken 

Dokters-

kamer 

785 786 Onzuivere 

utility 

Douche 

Opbergruimte  

 

Het verpleegstation, waar alle informatie toekomt, is op een centrale plaats op de afdeling gelegen. 

Zowel patiënten als bezoekers kunnen hier rekenen op een steeds vriendelijke ontvangst en up-to-

date informatie. 

De verbandkamer bevindt zich naast het verpleegstation en is tevens de bewaarplaats van de 

medicatiestock. Het is daarom van belang dat deze ruimte enkel toegankelijk is voor bevoegde 

personen en wordt daarom afgesloten met een badgelezer. Het bureau van de afdelingsartsen en 

hun assistenten grenst aan het verpleegstation. 

De zuivere utility is een kleine opbergruimte waar het linnen en ander zuiver materiaal wordt 

opgeslagen in een beperkte stock. Op de afdeling bevinden zich 2 spoelruimten (onzuivere utilities), 

één vooraan en één achteraan in de gang. Hierin worden dagelijks verpleegkundige materialen 

gereinigd. In iedere spoelruimte is er een bedpannenspoeler voorzien. 

Kijk je in het begin van de gang naar achter, dan staat alle materiaal aan bureelzijde. Het personeel 

sanitair bevindt zich ter hoogte van de afdelingsingang (sleutel bij verpleging). Het bureel van de 

hoofdverpleegkundige is gesitueerd op de afdeling 7D. 
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Organisatorisch wordt de afdeling in twee delen opgesplitst. Voor beide delen is er, zowel voor de 

vroege als de late dienst, een verpleegkundige verantwoordelijk. 

- “voorkant” 
o 780-783, 794/1-798 
o Verpleegdossiers in de rode kaft 

- “achterkant” 
o 785-793 
o Verpleegdossiers in de blauwe kaft 

4 Patiëntenpopulatie 

 

De leeftijd van de patiënten (mannen en vrouwen) varieert van 15 tot 100 jaar. Zij kunnen 

opgenomen worden voor een geplande ingreep of na een trauma (val, verkeersongeval, 

werkongeval, sportongeval,…) 

Orthopedische patiënten hebben vanwege de ingreep een beperking van mobiliteit en moeten 

dikwijls geholpen worden. Patiënten kunnen opgenomen worden vanuit een thuissituatie of vanuit 

een RVT.  

Soms worden er patiënten opgenomen voor een andere discipline (neurochirurgie, ORL, 

gynaecologie, urologie, oogheelkunde, cardiologie,…). Dit noemen we dwarsliggers.  

5 Verwachtingen naar de student toe 

 

5.1 Algemeen 

 

Een nieuwe en hopelijk leerrijke stageperiode is voor jou aangebroken. 

Gedurende enkele weken behoor je tot het verpleegkundig team 7E 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 praktijk, 

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

verpleegkundigen en artsen kan bijgeschaafd worden. 

Hou goed de ogen open, NEEM INITITATIEF 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!!!! 
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Bij problemen kan men zich wenden tot je stagebegeleid(st)er, de hoofdverpleegkundige, je mentor 

of je toegewezen verpleegkundige of een andere vertrouwenspersoon. Zij zullen graag het probleem 

met je bespreken en een oplossing trachten te zoeken. 

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

5.2 Per opleidingsjaar 

 

Eerstejaarsstudenten 

In de eerste plaats zal je kennis maken met het verpleegkundig beroep binnen de ziekenhuiswereld. 

Zo kan je ontdekken of je al dan niet geschikt bent voor dit beroep. 

Als student van het eerste jaar ben je een volwaardig element van het team, maar je zal onder 

toezicht van een verpleegkundige werken. Je krijgt de kans om aangeleerde technieken te oefenen. 

Het eerste sociaal contact met patiënten en leden van het team zal hier plaatsvinden. 

Wij verwachten van je dat je geduldig en vriendelijk bent naar patiënten toe. Geef aandacht aan de 

niet-somatische zorg daar het uitvoeren van somatische zorgen nog beperkt is. Neem initiatief voor 

taken en technieken die je wel mag uitvoeren. Rapporteer dit mondeling of onder toezicht 

schriftelijk. 

Het is de bedoeling dat je tijdens deze stage je vaardigheid en zelfvertrouwen ontwikkelt en/of 

vergroot. 

Stel de vragen die in je opkomen. 

 

Tweedejaarsstudenten 

Je krijgt de kans je zin voor verantwoordelijkheid en initiatiefname te vergroten. We verwachten dat 

je de verpleegkundige activiteiten beter gaat plannen en dat je een goed inzicht krijgt op het 

dienstgebeuren. 

Er wordt verondersteld, dat je de technieken van het eerste jaar vlot kan uitoefenen. De aangeleerde 

technieken kunnen veelvoudig geoefend worden en bijgestuurd waar nodig (DAV – bedbad – 

bloednames – IV toediening – plaatsen infuus). Wens je het nemen van bloed te oefenen, geef dit 

dan op tijd aan. Steek een briefje in de kaft (max. 2 labo’s). 

We wensen ook, dat je een operatiepatiënt volledig leert voorbereiden voor OK en installeren na OK 

(onder begeleiding). 

De mondelinge en schriftelijke rapporteringen en observaties kunnen worden aangeleerd en verfijnd. 

Naarmate de ervaring en deskundigheid groter wordt, mag je na overleg zelfstandig aan de slag. 

 

Derdejaarsstudenten 

Op het einde van het derde jaar wordt er van je verwacht een volwaardige verpleegkundige te zijn. 

Wij zullen je daarom voornamelijk het organiseren van de totaalzorg bijbrengen en trachten je 

verantwoordelijk te stellen voor een aantal patiënten. 
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Het is de bedoeling deze patiënten volledig te verzorgen, het verpleegdossier nauwkeurig in te vullen 

en de nodige rapportages te doen (mondeling/schriftelijk). Bij de dienstoverdracht zal je gevraagd 

worden om een mondelinge briefing te geven over de patiënten waar jij verantwoordelijk voor bent. 

Vooral de laatste 6 maanden moet je in staat zijn zelfstandig te werken. Alleen zo kan je vaardigheid 

en zelfstandigheid vergroten. Daarnaast zullen we je houding en omgang met patiënten, 

verpleegkundigen, dokters en medestudenten optimaliseren. 

Afhankelijk van de drukte op de afdeling gaan we je ook een kans geven een beeld te krijgen van 

de administratie waarmee een verpleegkundige te maken krijgt. 

Er wordt van je verwacht, dat je correct en duidelijk kan rapporteren, dat je een gedelegeerde taak 

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. In de mate van het mogelijke kan je een operatie 

bijwonen, aarzel niet om dit te vragen!  

Vierdejaarsstudenten 

We bieden je een orthopedisch traject aan, waarin je alle stadia, die een patiënt doorloopt ook kan 

bijwonen van kortbij. Van consultatie over opname, ingreep, revalidatie tot ontslag. Je zal dus de 

verschillende trajectdelen op verschillende afdelingen bijwonen. 

Je vindt de nodige info over je stage in de brochure voor 4de jaarstudenten. 

5.3 Leerpunten 

Er zal je bij het begin van je stage gevraagd worden wat je leerpunten zijn op deze afdeling. Hiermee 

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

werken of de handelingen die je wenst in te oefenen. Noteer deze leerpunten op het blad “Student 

stelt zich voor”. Tijdens de evaluaties zal worden nagegaan of ze al dan niet aan bod zijn gekomen. 

De mentor zal dit trachten te bewaken. Breng je eigen portfolio mee voor je mentor/begeleider. 

Wat valt er te leren op deze afdeling? 

Eerste jaar 

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

o Vervoer van patiënten 

o Verzorging van droog aseptische wonden 

o Hulp bij voeden 

o Opnemen van vitale parameters (BD – temp – VAS) 

o Verwijderen van hechtingsmateriaal 

o Inspuitingen (subcutaan en intramusculair) 

o Bijwonen van verscheidene verpleegkundige handelingen 

o Toedienen van lavementen 

o Omgaan met een zieke persoon en zijn sociale omgeving 

o Omgaan met leden van het team en gans het ziekenhuis 

o … 
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Tweede jaar 

o Bloedafname kunnen uitvoeren (capillair en veneus) 

o Plaatsen van intraveneuze katheters 

o Verzorging van wonden met redon 

o Verwijderen van redon 

o Medicatietoediening (PO, intraveneus, subcutaan, intramusculair) 

o Insulinetherapie kunnen uitvoeren 

o Nemen van glycemie 

o Sondage 

o Beginselen van administratie 

o Dieper contact met patiënten 

o Gebruik van verpleegdossiers 

o JCI conform werken 

o … 

Derde jaar 

o Totaalzorg van patiënten 

o Verantwoordelijkheid dragen voor een gedelegeerde taak 

o Dienstoverdracht uitvoeren 

o Administratie onder toezicht 

o Verzorgen van “intensieve patiënten” (PCEA pomp, PCIA pomp, redon, blaassonde) 

o … 

Vierde jaar 

o Multidisciplinair inzicht 

 

Specifieke aandachtspunten 

Waarden en normen op de afdeling 

• Wees beleefd en correct in elke situatie 

• Besteed aandacht aan je houding en voorkomen 

• Assertiviteit wordt aanvaard wanneer deze toegepast wordt in de juiste vorm (RESPECT!) 

• Stel vragen bij twijfel 

• Wees collegiaal naar de medestudenten toe onafhankelijk de opleiding of academiejaar 

• Neem je verantwoordelijkheid op!  

• Correcte handhygiëne (wassen – alcoholgel – handschoenen…) 

• Verzin geen smoesjes, wees eerlijk! 

 

Algemene aandachtspunten 

De patiënt blijft ALTIJD centraal! Installeer hem/haar eerst optimaal en ga dan pas administratief 

werk doen! 

Laat de kamer ordelijk en netjes achter (operatiehemden weg, lege infuuszakken, volle urinezakken, 

gordijnen open na ochtendverzorging, licht uit,…). 
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5.4 Evaluaties 

Dagreflectie  

Je maakt een zelfreflectie van je dag en overloopt dit met de verpleegkundige aan wie je was 

toegewezen. Zij zal dit met bespreken en je bijsturen. 

Tussenevaluatie 

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 (vraag zelf achter data hieromtrent). 

Deze feedback geeft je de mogelijkheid om bij te sturen waar nodig. Je hebt dan nog de kans om 

hier aan te werken. Ook positieve bevindingen kunnen aangehaald worden wat motiverend kan 

werken. Leerpunten worden bekeken en besproken. 

Je krijgt de mogelijkheid bepaalde zaken te vermelden indien nodig (bijvoorbeeld met een 

verpleegkundige, omgang met een bepaalde patiënt). 

 

Eindevaluatie 

Dit is een terugblik op je functioneren gedurende de ganse stageperiode, rekening houdend met de 

tussenevaluatie(s). 

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

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

hoofdverpleegkundige en de stagebegeleider. Het is de bedoeling om alle partijen aan het woord te 

laten, ook de student. 

Na de evaluatie wordt aan de hand van de vragenlijst (achteraan in de brochure) de afdeling als 

stageplaats geëvalueerd. Jij hebt hierin de grootste bijdrage. Ook wij, verpleegkundigen, kunnen 

iets bijleren. 

6 Huishoudelijk reglement 

 

Het huishoudelijk reglement van de afdeling is terug te vinden in Digihuis: 

R:\PatientenZorg\BedrijfseenheidHeelkundeFysRevaMI\BELEIDSPLANNEN,TARGETS&DOELSTELLIN
GEN\2014-2015\HUISHOUDELIJK REGLEMENT\Huishoudelijk reglement 7E 
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7 Dagindeling 

Patiëntentoewijzing 

In het kader van integrerende verpleging passen wij een patiëntentoewijzing toe dwz dat een 

verpleegkundige verantwoordelijk is voor de totaalzorg van een aantal patiënten. 

Door deze manier van werken tracht met de vertrouwensrelatie tussen patiënt en de zorgverlener te 

optimaliseren. Ook het aantal bezoekjes van het verschillend personeel wil men hierdoor tot een 

minimum herleiden. De afdeling is in 2 delen verdeeld die overeenstemmen met het toewijzingsblad en 

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

verpleegkundige toegewezen. We trachten jullie ook zoveel mogelijk aan de stagementoren van de 

dienst te koppelen. De student is dan samen met de verpleegkundige verantwoordelijk voor de 

verzorging van de aan hen toegewezen patiënten. 

De hele dag door is er een turnover van patiënten wat soms een hectische indruk geeft. Zorg dat je de 

overdracht bijwoont om jezelf up-to-date te houden. 

 

Wanneer   Wat 

06u45-07u00 
• Overdracht van nachtverpleegkundige naar ochtendploeg 

  

07u10 
• Uitdelen ontbijt door roomservice 

  

07u25-10u15 
• Taak van de nachtdienst, tenzij schema 2: Eyetones nemen bij 

dagcurves en toedienen insuline 

• Multidisciplinair werken: We werken pt per pt af in zijn totaliteitdagelijks 
toilet en eventuele verzorgingen/verbanden/bedden dekken. Parameters 
(BD, Pols, T°, VAS) 
We werken kamer per kamer af -> verpleegdossiers meenemen en 

invullen. 
• MVG scores: aftekenen en met gele fluo stift volgende dag plannen 
• +/- 8u45 afhalen ontbijt door roomservice 
• Voorbereiden operatiepatiënt voor OK 

  

10u15-10u30 PAUZE voor verpleegkundigen en studenten (indien mogelijk) 

  

10u30-11u30 
• Eventueel verderzetting van dagelijkse verzorgingen 
• Opruimen spoelruimte, linnenkar/gele tonnen 
• Aanvullen verbandkarren/medicatiekarren 

• Bedeling van water voor patiënten 
• Afhalen van OK-patiënten 
• Vanaf 11u00: ontslag patiënten, administratie 

  

11u30-13u00 
• Uitdelen middagmedicatie 
• Eyetones nemen van dagcurves en schema’s + eventuele toediening van 

insuline 
• Opdienen middagmaal en hulp bij maaltijden ptn + nazicht bij voedingen 
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• MIDDAGPAUZE ochtendploeg 

• Afruimen middagmaal 
• Dokterstoer? 

  

13u30 
• Overdracht van ochtenddienst naar late dienst 

13u00-15u30 
• Ontslag patiënten / administratie 

• Parametercontrole / identificatiecontrole/toedienen ijs 
• Middagtoer om patiënten na te zien op incontinentie en eventueel in bed 

te helpen 
• Opruimen kamers van ontslagen patiënten 
• 14u45: einde vroege shift 

  

15u30-17u00 
• Uitdelen van medicatie namiddag/klaarzetten medicatie 18u00 
• Afhalen van OK-patiënten 

• Uitvoeren verzorgingen 
• Administratieve opdrachten 
• 16u30: Opdienen avondmaal door roomservice + eventuele hulp 
• 17u00: Eyetones nemen bij dagcurves / nazicht insulinetherapie ptn 
• watertoer 

  

17u00-17u30 
• Eten van de late 

  

18u00-21u00 
• Avondtoer, controle infusen, blaassonde en incontinentienazicht/toezicht 

ijs 
• Administratie 
• 18u00 IV medicatie toedienen 

  

21u15-21u30 
• Dienstoverdracht late dienst naar nachtverpleegkundige  
• 21u30: einde avonddienst 

  

21u30-7u15 Nachtdienst 

21u15: Avondtoer patiënten 

• Nakijken infusen, verblijfsonde, redons 

• Indien nodig wondzorg (verbandwissel bij wondlekkage) 

22u00: Eyetones nemen van dagcurves + Eyetones nemen van schema’s, 
eventueel toediening van insuline 

• Toedienen van IV medicatie 
• Vervangen en nazicht urinezakken indien nodig 
• Redons aftekenen 

24u-06u: Dossiers OK-patiënten controleren op volledigheid 

• Medicatie aanrekenen op stockbladen 
• Klaarzetten medicatie voor volgende dag en eventueel bijbestellen 
• Aanvullen van VP-dossiers 
• 2x toeren (patiënten nakijken op incontinentie en wisselhouding 

05u50: Uitdelen van IV-medicatie en orale medicatie 

• Bloednames (bij degene die onder antico en diegene die in ontslag gaan 
stalen opsturen via buizensysteem) 

• Eyetones nemen bij schema’s, klaarliggen insuline 
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Indien patiënten worden opgeroepen voor OK: klaarmaken en in vervoer zetten 

Indien reeds opnames, pt naar kamer begeleiden. 

 
 

07u00-07u15 
• Overdracht van nachtverpleegkundige naar ochtenddienst 

07u15: einde nachtdienst 

8 Eerste stagedag 

8.1 Afspraken 

 

Zie opgesteld schema 

8.2 Stage-uren 

De stage-uren worden opgemaakt door de hoofdverpleegkundige of stagebegeleider. Aanpassingen 

kunnen, maar dienen eerst besproken te worden. U wordt ingepland met een vroege dienst (06u45-

14u45) of late dienst (12u-20u). Indien u nachtdiensten (21u15-7u15) moet doen, gelieve dit tijdig 

te melden. 

Het is handig je wensen/onbeschikbaarheden al te laten weten op voorhand via mail, of 

anders zeker op de eerste stagedag. Één weekend per stageperiode is vereist.  

Het wisselen van uren dient eerst gevraagd te worden aan de hvk of mentor. 
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9 Deze student stelt zich aan je voor 

 

Naam  

[Kleef hier je foto] 

Leeftijd  

Opleidingsjaar  

School  

Praktijklector  

Mentor  

Stage van / tot  

Specifieke leerdoelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen  

 

 

 


