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1 Voorstelling van de afdeling 

SPLM 1 is een locomotorische Sp- dienst (revalidatie) met voornamelijk orthopedische patiënten, 
doch ook neurologische en cardio- pulmonaire pathologieën vind je hier terug.  

De meest frequente aandoeningen zijn : 

 fracturen van heup, schouder en knie en prothesen 

 lumbale kanaalstenosen met verlammingsverschijnselen 

 CVA na een trombus/ embool of een bloeding met paresen of cognitieve restletsels 

 hart- longproblemen, zoals voorkamerfibrillatie, arteriële hypertensie en longemfyseem. 

 Door het geriatrische karakter van onze patiënten zijn multipathologieën op deze afdeling 

troef; bijkomende opnameredenen kunnen zijn : 

      diabetes, onhoudbare thuissituatie, cognitieve achteruitgang door dementie en soms kanker. 

2 Contactgegeven 

Adres: ZNA Hoge Beuken 
 C. Weynsstraat 165 
 2660 Hoboken 
 03 830 90 90  
 
 03 8309101  

 
 
Afdelingshoofd: Sandra Van Lommel 
 03 8309100 

 
 
Mentoren: Laura Goorden 

 Ilse Guns 
 Hafida Ouhida 
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3 Afdelingsplan 

 

4 Patiëntenpopulatie 

 
 Reva- orthopedie 

 Patiënten die wachten op plaatsing 
 Palliatieve patiënten 
 Algemene reva 
 ….. 

5 Verwachtingen naar de student toe 

 

 leergierigheid 
 open houding naar patiënt 

 integratie binnen het verpleegkundig team 
 samenwerking met multidisciplinaire team 

 

6 Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement van de afdeling is terug te vinden in Digihuis: teamsite-info eigen 
afdeling-nota afdeling- huishoudelijk reglement 

 

 

 

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

 

Wanneer Wat 

07.00u :  

 Dienstoverdracht  

07.30u : 

 Verdeling personeel en 

studenten a.d.h.v. de 

patiënten¬toewijzing.20 

 Medicatie- en 

glycemiecontrole 

 Uitvoeren van de 

ochtendtoiletten, 

verzorgingen bij de 

bedlegerige patiënten¬ en 

installeren van de 

patiënten in bed, zetel, 

rolstoel,... Patiënten 

dragen dagkledij. 

 Patiënten worden naar de 

eetzaal gebracht. 

 Ontbijt en voeden van de 

patiënten waar nodig  

09.00u : 

 Patiënten krijgen fysio 

 Bedden dekken 

 Nazicht orde en aanvullen 

materiaal 

 

09.45u  

 Nemen parameters 

 Drankbedeling 

 Invullen verpleegdossiers 

 Administratie 

11.45u : 

 Middagmaal patiënten 

 Bedeling van de medicatie 

en inspuitingen. 

 Glycemies  

 Hulp bij maaltijd 

 Dranktoer 

12.45u : 

 Toilettraining 

 Bedrust van sommige 

patiënten 
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 Droog leggen van 

incontinente patiënten 

14.00u : 

 Controle medicatie 

14.30u: 

 Dienstoverdracht door het 

personeel met vroege 

dienst aan het personeel 

met late dienst 

15.00u : 

 Namiddagtoer 

16.45u : 

 Avondmaal patiënten 

 Glycemies 

 Bedeling van de medicatie  

 Hulp bij maaltijd 

18.30u: 

 Avondronde 

 Hulp bij omkleden, 

toilettraining,… 

21.15u: 

 Dienstoverdracht aan de 

nachtverpleegkundigen 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

8 Eerste stagedag 

Op de eerste stagedag krijg je een rondleiding op de afdeling en word je mee opgenomen in de 

groep. Gaandeweg leer je de gebruiken en gewoonten van de afdeling.  
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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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