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1 Voorstelling van de afdeling 

Op G3 worden geriatrische patienten opgenomen vanuit de thuissituatie, gepland of ongepland, 
voor onderzoek en behandeling. Ook worden vanuit andere ziekenhuizen patienten doorverwezen 
voor verdere behandeling en revalidatie. We streven naar het optimaliseren van de zelfstandigheid 
van de patienten opdat zij zo vlug en goed mogelijk terug naar huis kunnen of indien dit niet 
mogelijk is naar de voor hen meest geschikte woonvorm. 

     Hiertoe is er binnen de afdeling een nauwe samenwerking tussen medewerkers van alle disciplines. 

De patiënt staat hierbij centraal.  In het kader van het genezings- en/of revalidatieproces worden 
disciplines betrokken die nodig zijn. Zo zijn kinesisten en ergotherapeuten aanwezig op de 
afdeling,  gebeurt er een dagelijkse dokterstoer, kan een diêtiste geraadpleegd worden, en is 
sociale dienst overdag in huis. Ook logopedisten en psychologen werken mee in het 

multidisciplinaire team. Wekelijks is er een multidisciplinair teamoverleg waarin alle patiênten 

vanuit verschillende invalshoeken worden besproken. Er is voor de student zeker de mogelijkheid 
om hieraan deel te nemen. 

2 Contactgegeven 

Adres: ZNA Hoge Beuken 
 C. Weynsstraat 165 
 2660 Hoboken 

 03 830 90 90  
 
 03 830 93 01 (G3) 
 
 

Afdelingshoofd: Hilde Loos 
 hilde.loos@zna.be 

 03 830 93 00 
 
 
Mentoren: Dahlia Vanherck 
 dahlia.vanherck@zna.be 
 03 830 93 01 
 

 Sarah Verkem 
 sarah.verkem@zna.be 
 03 830 93 01 
 

 

mailto:Voornaam.naam@zna.be
mailto:sarah.verkem@zna.be
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3 Afdelingsplan 

 

4 Patiëntenpopulatie 

G3 is een dienst acute geriatrie. Op onze dienst verblijven patiënten met meestal een multipele 
pathologie. Hiermee bedoelen we dat patiënten over het algemeen meer dan één ziektebeeld 

vertonen. Ouderen lijden vaak aan meerdere aandoeningen doordat de afweermechanismen uit 
evenwicht geraken. 

Bv. Patiënt met diabetes, hypertensie en een oud CVA 

      Patiënt met een heupfractuur, osteoporose en reuma 

Toekomstbeeld van de patiënt: 

    Indien mogelijk kan de patiënt terug naar huis gaan. Er bestaat een zeer grote waaier van    
mantelzorg, verpleging en fysiotherapie aan huis, bedeling van warme maaltijden, poetshulp, 
bejaardenhulp, enz… Doch bij vele patiënten verandert hun levenssituatie zodanig dat zij niet meer in 
de mogelijkheid verkeren om terug naar huis te gaan. Dit om verschillende redenen o.a. omdat ze 
alleen zijn, omdat ze te hulpbehoevend (lichamelijk) zijn geworden, omdat hun mentale toestand het 
niet meer toelaat of omdat hun levenspartner niet meer kan instaan voor de zorgen. 

Deze patiënten moeten dan een keuze maken naar opvang toe vb. een serviceflat, een 
bejaardentehuis of inwonen bij kinderen of een ander familielid. Deze beslissing heeft soms 
verregaande gevolgen niet alleen psychisch maar ook financieel. Om al deze regelingen op de 
juiste momenten te treffen, om de mensen alle mogelijkheden aan te bieden en om het ontslag zo 

vlot mogelijk te laten verlopen is de hulp, kennis en kunde van de sociale dienst onontbeerlijk. 
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5 Verwachtingen naar de student toe 

Als student maak je gedurende enkele weken deel uit van het verpleegkundig team.  Je staat 
mee in de zorgverlening en neemt verantwoordelijkheden op die passen binnen het kader van je 
opleiding.  Je krijgt leerkansen aangeboden, maar het is ook de bedoeling dat je zelf op zoek gaat 
naar leermogelijkheden en aan het vaste team aangeeft wat je wenst te leren aan de hand van 
het meedelen van leerdoelen. Om dit aan iedereen duidelijk te maken is het van belang dat je het 
ZNA-formulier ‘deze student stelt zich aan je voor’ (bijlage 1) invult, van een foto voorziet en op 

een afgesproken plaats ophangt op de verpleegafdeling. Op die manier kunnen mentoren en 
verpleegkundigen je steeds verder helpen in je leerproces.  Deze instelling is zeker ook een 
aanrader om verschillende disciplines in de zorg te leren kennen, gezien de nauwe samenwerking 
die er is binnen de verpleegdiensten.  

Aarzel zeker niet om vragen te stellen: je bent hier om te leren!  

 

 

6 Huishoudelijk reglement 

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

http://portal.zna.local/sites/ZorgzwaarteHB/Info%20afdeling/default.aspx 

7 Dagindeling 

 

Wanneer Wat 

00.00 u. 07.00u :  

 dienstoverdracht 

07.30u :  

 Dagelijkse hygiëne en verzorging van de patiënten, patiënten 

dragen dagkledij 

 Nemen van de parameters 

 Medicatie- en glycemiecontrol 

 Invullen van de verpleegdossiers 

 Bloednames (eventueel door de student) 

 Patiënten worden naar de eetzaal gebracht voor het ontbijt 

10.00u.: 

 Patiënten krijgen fysiotherapie 

 Bedden dekken 

 Nazicht orde en aanvullen materiaal 

10.45u :  

 Administratie  

11.45u : 

 Middagmaal patiënten, hulp bij maaltijd indien nodig 

 Glycemiecontrole 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/hb17546/Bureaublad/ZNA%20Hoge%20Beuken%20stelt%20zich%20voor.docx%23_Bijlage_1:_Formulier
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 Medicatiebedeling 

 Dranktoer 

12.45u : 

 Toilettraining 

 Bedrust van sommige patiënten                       

14.30u :  

 Overdracht naar late dienst 

14.45u: 

 Controle medicatie 

15.00u: 

 Namiddagtoer 

16.45u: 

 Avondmaal patiënten, hulp bij maaltijd indien nodig 

18.30u: 

 Avondtoer: hulp bij het omkleden, toilettraining, installeren van 

patiënt,… 

21.15 u : 

Dienstovergave aan de nachtverpleegkundige] 

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

8 Eerste stagedag 

De eerste dag begint je kennismaking met het team, de patienten, de werking van de afdeling.  
Onder begeleiding van een stagementor loop je mee in de zorg en verken je de afdeling. Jullie 
bespreken samen je leerdoelen en je stage-planning. 

 Je bezorgt je leerdoelen op je voorstellingsformulier zodat het hele team ervan op de hoogte is en 
je kan helpen om je doelen in te oefenen 
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8.1 Stage-uren indien van toepassing 
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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  
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