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Samenvatting 

Dit document heeft tot doel een gestructureerde basis te bieden aan studenten voor het operatief 

kwartier.  Het is een ondersteunend document dat de gebruiker doorheen de stage loodst. Het is 
opgebouwd uit een informatief gedeelte en een gebruikersdocument waar de opleidingsfacetten 
zijn opgelijst.     

De fasering binnen het opleidingsplan moet het mogelijk maken om bijsturingmomenten te 
creëren om feedback te kunnen aanbieden aan de student en zijn begeleider. 

Het uiteen trekken van de bagage die een student aangeboden wordt tijdens de stageperiode is 
interessant om een duidelijke structuur binnen het geheel te creëren. 

Het ganse geheel vormt een degelijk en gestructureerd ondersteuningsplatform, dat gebaseerd is 
op samenwerking en overleg. 
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1 Voorstelling van het OK. 

1.1 Operatiekwartier 9C en 9D 

 
Het operatiekwartier ligt op de negende verdieping van het ziekenhuis en beslaat 2 bijna identieke 
vleugels 9C en 9D. 

 

1.2 Chirurgisch dagziekenhuis 6E 

 
Op de zesde verdieping bevindt zich het dagziekenhuis met daaraan 3 operatiezalen 
 

 
 

1.3 PAZA 9B 

 
Zowel op het dagziekenhuis als op het negende zijn er recoveryplaatsen voorzien. 
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1.4 De operatiezalen:  
 

 Aantal operatiezalen: 11 op het negende, 3 in het dagziekenhuis en 2 op de site Hoge 
beuken. 

 specialiteiten :   

    
o Abdominale chirurgie 
o Neurochirurgie 
o Spine 

o Plastische heelkunde         9C 

o NKO                                  
o Urologie 
o Gynaecologie 

 

 
 

o Vasculaire  en thorax chirurgie 

o Cardio chirurgie 

o Maxillo Faciale chirurgie              9D 

o Orthopedie 
        
 

o Urologie    

o Pijnkliniek   9B 

 

1.5 Staffing:  
 

 omloopverpleegkundigen/instrumentisten  

 secretaresse  
 logistieke assistenten  
 Verzorgingsassistenten 
 apotheekassistente 
 Anesthesisten 
 Chirurgen  

 

 Medisch Bedrijfsleider: Dr. Dirk Himpe (anesthesist) 
 

 

 Verpleegkundig Bedrijfsleider: Dhr. Jan De Boeck  
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 Hoofdverpleegkundigen: 
 

9C 

Mw. Christine 

Van Keymeulen 

 

9D 

Mw. Ann 

Vandenbon 

PAZA 

Mw. Inge 

Hackethal 

6E 

Mr. Alain 

Ysebaert 

Hoge Beuken 

Mr. Frans 

Umans 

     

 

 Opleidingsverantwoordelijke (is hij/zij die het basisplan beheert en de opleiding 
bijstuurt in de toekomst.) 

 Mentoren : Maarten Sterckx (9C) & Deborah Verstappen (9D)  

1.6 Organisatie van de verpleegeenheid: 
 

Dagindeling van de activiteiten 
 
Toewijzing van 1 of 2 verpleegkundigen per zaal. Deze Verpleegkundigen zijn 

verantwoordelijk voor het vlot verloop en de continuïteit van het operatieprogramma in 
hun toegewezen zaal. 

Het operatieprogramma wordt 72 uur op voorhand vastgeklikt (=Frozen period) en opgesteld 
door de planningscoördinator in samenspraak met de Artsen rekening houdend met het 
masterplan / OK-programmatie. 
   
Het dagverloop van het operatieprogramma van de OK-zalen wordt door het afdelingshoofd 
van de betreffende vleugel gestuurd. 
 

Elke werkdag, uitgezonderd het WE, is het OK operationeel van 07.00 tot 21.00 uur. 
Buiten deze uren wordt de dienst verzekerd door een nachtdienst om de urgenties op te 
vangen of uitlopers van het dagprogramma af te werken. 
 
Tijdens het weekend is er een verpleegkundige wachtdienst georganiseerd per vleugel die 
het mogelijk maakt om mogelijke urgenties te kunnen opvangen. 

 

1.7 Chronologie van een dag in het OK 
 

Procedure oproepen van een chirurgische patiënt (link invoegen) 
 
Procedure start-on-time  OK reglement (link invoegen) 

 
Procedure safety checklist (link invoegen) 
  
Procedure Richtlijnen voor het beëindigen van een operatieprogramma(link invoegen) 
 
Procedure staalbehandeling (Christine en Ann) (link invoegen) 
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1.8 De operatiekamer 

 Basisuitrusting. 

De basisuitrusting van de operatiezalen bestaat uit :  

- Een operatietafel die de patiënt in elke houding kan plaatsen, noodzakelijk voor de 

welbepaalde ingreep plaatsen.   
- Een laminaire airflowinstallatie (luchtfilterinstallatie) zorgt voor gezuiverde lucht en 

een correcte klimaatregeling. 
- Beademingsapparatuur om de ademhaling van de patiënt te ondersteunen tijdens de 

ingreep.  
- Monitoringsapparatuur: Om nauwlettend de hartfunctie van de patiënt te kunnen 

volgen tijdens de ingreepeen  

- Aspiratietoestel om lichaamsvochten zoals speeksel, maagvocht, bloed,… edm. op te 
zuigen.  

- een diathermietoestel waarmee de chirurg met behulp van elektrische stroom kan 
snijden en coaguleren (dichtbranden).  

- Instrumententafels waarop het instrumentarium wordt geplaatst dat nodig is voor de 
ingreep. 

- Operatielampen: die het operatiegebied belichten. 
 
 
 
 

1.9 Voorschriften m.b.t. hygiëne 
 

 Zonekledij  

 
Bij het betreden van het operatiekwartier moet iedereen zich volledig 
kleden in groen „scrubsuit‟, inclusief een muts. Een T-shirt, met 

korte mouwen, onder de groene bloes wordt getolereerd daar de 
temperatuur in een operatiekwartier doorgaans vrij laag wordt 
gehouden door middel van koelingssystemen. Men mag zich 
omkleden in de kleedkamers die in de onmiddellijke omgeving 
van het OK gelegen zijn.  

 Hoofdhaar  

 
Het haar wordt volledig onder een muts verborgen.  

 Hygiëne  
 
Het spreekt voor zich dat de hygiënische normen in een operatiekwartier 

hoog liggen. Voor de dagtaak in het operatiekwartier begint, was je zorgvuldig 
de handen waarbij de nagels bijzondere aandacht krijgen. Het dragen van 
juwelen, zowel ringen, uurwerk, armbanden zijn verboden. Dit is niet 
enkel vanuit hygiënisch perspectief maar ook om, bij manipulaties, het 
kwetsen van patiënten te voorkomen. De mond én de neus worden 
afgeschermd door een disposable, papieren masker. Dergelijk masker wordt 
opgezet van zodra je een operatiezaal binnentreedt of wanneer je steriel 

materiaal moet behandelen. 
 

1.10 Het OK-reglement 

Het volledige OK-reglement kan je terugvinden op onderstaande link: 
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http://digihuis.zna.local/Patientenzorg/Algemene%20procedures%20volwassenen/OK%20regl
ement.doc 

 

1.11 Eerste stagedag 

Bij de aanvang van je stage op OK verwachten wij de student de eerste dag om 8:00u. op de 

afdeling die hem/haar is toegewezen als stageplek. 

De hoofdverpleegkundige of zijn/haar vervanger bespreekt samen met de student(e) het te 
werken uurrooster in functie van het operatieprogramma. 

Een nieuwe en hopelijk leerrijke stageperiode is voor jou aangebroken. 

Gedurende enkele weken behoor je tot het verpleegkundig team van het operatiekwartier en 

krijg je de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het dienstgebeuren. 

Met deze stage hopen wij een bijdrage te leveren aan jouw opleiding.  

Wij verwachten van jou in de eerst 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 technische vaardigheden om te zetten in de 
praktijk. Ook  het contact en de omgang met collega-studenten , verpleegkundigen en artsen 
zijn vaardigheden die je bij ons kan oefenen als deelnemer in het multidisciplinair team. 

Houd goed de oren en ogen open , probeer waar kan initiatief te nemen 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 problemen kan men zich wenden tot je stagebegeleid(st)er, de 
hoofverpleegkundige, 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! 

 

 Algemeen 

 

o Wees beleefd en correct in elke situatie 

o Besteedt aandacht aan je attitude en voorkomen 
o Assertiviteit wordt aanvaard wanneer deze toegepast wordt in de juiste vorm 

o Stel vragen bij twijfel 

1.12 Evaluaties 

 Dagevaluaties 

De verpleegkundige waaraan je bent toegewezen bespreekt samen met jou je functioneren 
en noteert iets.  Deze dagevaluaties 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. 

http://digihuis.zna.local/Patientenzorg/Algemene%20procedures%20volwassenen/OK%20reglement.doc
http://digihuis.zna.local/Patientenzorg/Algemene%20procedures%20volwassenen/OK%20reglement.doc
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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 te 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.  Op het einde van de stage krijgt de student een 
evaluatieformulier. 

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

 

 

1.13 Afpuntlijst mogelijke leermomenten 
 
Aan iedere student zal gevraagd worden wat de leerpunten zijn voor deze afdeling. Hiermee worden 
de technieken of vaardigheden 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. 
 
Hieronder zijn alvast enkele mogelijke leermomenten opgelijst die aan bod kunnen komen op OK. 
De student kan deze gebruiken als leidraad doorheen de stage. 
 

 

1    ALGEMENE INFO UITLEG 
GEGEVEN DOOR 

GEKEND NOG TE 
HERHALEN 

        

1.1     Voorstelling afdeling       

Hoofdverpleegkundige       

Mentor/begeleider       

Dresscode/kleedkamer       

Architectuur afdeling       

werkingsproces       

·         workflow       

·         oproepen patiënten       

·         coördinator       

·         dagprogramma - planning       

specialiteitenverdeling/aanbod       

kledingvoorschriften       

        

1.2     Administratie       

Ecare       
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Post-op blad invullen       

Logboek specialiteit       

Sign – in       

      

2    ALGEMEEN      

       

2.1     Gebruiksklaar maken OK      

        

Basis = standaardzaal       

       

Diathermietoestel       

Posities in de zaal afhankelijk van de ingreep / logica       

Principe electrochirurgie (cfr. Cursus electrochirurgie )       

Monopolair       

Bipolair       

 REM plaat - instellingen       

 controle werking       

Aandachtspunten        

       

Aspiratiemateriaal       

plaats       

controle werking       

controle inhoud       

Operatietafel       

werking       

aandachtspunten       

mogelijkheden       

o Aanbouwdelen       

o    Beenstukken       

o    Kopstukken       

o    Tussenstukken       

o    Botten        

o    Neurotafel       

o    Klemmen en steunen       

       

·         Standaardposities       

o    Gynaecologische houding       

o    Schildklier       

o    Rugtafel       

o    Strandstoelpositie       

o    Lateral tilt bij sectio       

Afstandsbediening       

armsteunen       

o controle volledigheid/aanwezig       

basisprincipes plaatsing - decubituspreventie       

aandachtspunten       
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boog/hoofdbescherming       

 aanwezigheid       

·         soorten       

plaatsing       

        

decubituspreventie       

Basisprincipes       

Tempurmatrassen       

Korrelmatrassen       

Gelmatrassen       

Armgels       

Handdoeken       

        

Intubatiekar       

plaats        

Inhoud       

controle op volledigheid       

controle laryngoscoop       

        

Anesthesietoestel       

plaats/verplaatsen       

Opstarten       

Checklist       

in-uitpluggen       

controle aspiratie – volledigheid & werking       

controle medische gassen en anesthesiedampen       

monitoring opstarten       

·         kabels ART en CVD       

·         T-Kabel       

·         EKG kabel       

·         Bloeddrukkabel – manchet       

·         Capnografie – vervangen watertrap à BIO TD       

Beademingsslangen       

·         Aansluiten       

·         Vervangen       

·         beluchten       

        

Medicatiekar       

Plaats       

Inhoud       

controle volledigheid        

Gebreken melden : HVK of vervanger       

        

2.2     Ontvangst patiënt       

        

Patiëntenidentificatie        

Controlelijst SIGN IN       

·         Opzoeken dossiergegevens       
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·         Afdrukken etiketten       

LIASNUMMER       

·         Belang       

·         Waar en wanneer in te geven       

Captatie en behandeling van ongewenste voorwerpen 
(bv tandprothese) 

      

Observatie en rapportering       

Installatie patiënt       

        

verbedden patiënt       

Aandachtspunten       

veiligheid (vb bed vastzeten)       

Rugpreventie       

Hulpmiddelen Mat – gerrycare - stok       

        

Monitoring       

aanleggen EKG       

·         3-lead       

·         5-lead       

aanleggen niet invasieve BD-meting       

Pulsoxymeter       

basissettings monitor       

reservematerialen       

invasieve drukmeting - ijking       

       

infuus       

assistentie bij aanprikken infuus       

prikken infuus       

controle aanwezig infuus       

controle oplossing - anesthesie       

        

        

decubituspreventie       

aandachtspunten       

gels/matrassen       

controle drukpunten       

wondfolies       

        

temperatuurbeheersing       

gebruik bairhugger       

aandachtspunten       

installatie       

monitoring       

Ranger – bair hugger        

Fluido    

    

2.3     Hulp bij anesthesie       
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assistentie bij intubatie - BASIS       

pre-oxygeneren       

inductiefase       

mayo canule presenteren       

manuele beademing – open systeem       

klaarmaken materiaal       

tube       

maagsonde/zakje/magill       

t° sonde/magill       

presenteren - plaats bij assistentie        

laryngoscoop       

magilltang       

tube       

maagsonde       

t° sonde       

beademingsslangen       

crycoïdcompressie - crushinductie       

geleider gebruiken        

        

arteriële drukmeting       

materiaal       

assistentie       

    

CVD       

materiaal       

assistentie       

        

vochtbalans opmaken       

        

2.4     préoperatieve VK taken       

        

plaatsen verblijfssonde       

materiaal       

techniek       

        

neutrale electrode monopolaire coagulatie       

plaatsing       

aandachtspunten       

werkingsprincipe       

        

ontsmetten operatieveld       

techniek       

aandachtspunten       

aard ontsmettingsmiddel       

        

2.5     Peroperatieve taken       

        

compressen tellen (cfr. Procedure…)       
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voor       

na       

documentering       

        

steriliteitsprincipes       

verplaatsen t.o.v. steriele velden/tafels       

afstand       

        

aanreiken steriele materialen/supplementen       

        

klaarmaken steriele tafel        

Proceduretrays openen       

supplementen toevoegen       

        

aankleden chirurg       

        

bewaken steriliteit tijdens ingreep       

        

Klaarmaken benodigdheden volgende ingreep       

Check materialen       

Check prothesematerialen op aanwezigheid       

        

2.6     postoperatieve taken       

        

wondverzorging        

verband op steriele wijze aanbrengen       

controle redonpotten       

controle stomazakje       

        

anesthesie       

hulp bij uitleiden anesthesie       

aspiratie       

oxygenatie       

        

verbedden       

aandachtspunten       

plaatsing drainagemateriaal aan het bed       

verbandcontrole       

controle drukpunten       

2.7     PAZA       

        

Overdracht       

Aandachtspunten       

Drainage       

Verband       

Ingreep       

Aard anesthesie       

Taalproblemen       
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      Handtekeningen 

Naam / achternaam functie  

 

 

 

 

Locatie handtekening 1  

Naam / achternaam functie  

 

 

 

 

Locatie handtekening 2 

Naam / achternaam functie  

 

 

 

 

Locatie handtekening 1  

…  
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