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Welkom op het dagziekenhuis chirurgie planbare zorg. 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken. 

Het is een handleiding over het reilen en zeilen op de dienst, uitleg over pathologie, onderzoeken en 
behandelingen. 

We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons. We verzekeren onze goede wil en samenwerking om leerrijke 
groeimomenten aan te bieden.  
Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en patiëntgerichte zorg 
verzekeren aan onze patiënten.

Deze brochure kwam tot stand door toedoen van enkele toegewijde medewerkers die zich engageren om jullie op 
een professionele wijze te begeleiden.

We wensen je alvast een leerrijke periode toe waar je met veel voldoening op kan terugblikken.

Verpleegkundig team A102
Katelyne Notte en Dominique Remeysen, onze mentoren
Hoofdverpleegkundige: Cris Van Hoecke

Beste student
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2 Voorstelling van de afdeling

Naam van de afdeling: A102

Kenletter: C, D en E

Behorend tot zorgdomein: technische en kritieke diensten 

Aantal posities: 28 posities
 
Naam van de hoofdverpleegkundige: Cris Van Hoecke

Contactgegevens afdeling: 09/246 12 00 - algemeen telefoonnummer

Openingsuren: alle weekdagen van 6.45 uur tot 19.00 uur 

Bezoekuren: doorlopend 

Opname traject patiënten A101 (kort verblijf)/A102(dagziekenhuis chirurgie planbare zorg)

De patiënten die mobiel zijn en opgenomen worden voor 1 dag of een korte opname (1 à 2 nachten), komen 
binnen via een bepaald traject wat we ‘het sauna model’ noemen.

Na consult bij de arts (met de beslissing tot opname voor een ingreep of behandeling) kan er reeds een 
verpleegkundige opname afgehandeld worden. Dit noemen we een pre-opname. Indien dit nog niet is gebeurd 
vooraf, kan dit alsnog de dag zelf. Wij geven er echter de voorkeur aan om dit vooraf te laten doorgaan. Zo kan de 
patiënt de dag van de ingreep/behandeling later binnenkomen en ook rustiger de flow doorlopen.

Dag -1:
 
De opname start in voorbereiding de dag voor de ingreep. Het operatieprogramma wordt opgemaakt om 12 u. 
Aan de hand van dit schema worden de patiënten opgebeld met de melding welk uur ze zich moeten aanmelden 
in het atrium de dag van de operatie/behandelling.

Dag 0 (= dag van ingreep/behandeling):
 
Via de identiteitskaart logt de patiënt zich in het ziekenhuissysteem in aan de kiosken. Dit registreert de 
aanwezigheid van de patiënt. 
De patiënt neemt nadien plaats in de wachtzaal. Aan de hand van een nummer wordt de patiënt gevraagd aan de 
inschrijvingsbalie. 
De onthaalbediende zorgt voor het administratieve gedeelte van de opname. 
Indien de verpleegkundige pre opname reeds is gebeurd, gaat de patiënt nu rechtstreeks naar de onthaallounge 
(gate A 1ste verdieping). Indien niet, moet de patiënt na de administratieve inschrijving nog naar de 
verpleegkundige voor het afnemen van de anamnese. Sommige gaan steeds naar de verpleegkundige en dit 
hangt af van de pathologie (bv een diabetes patiënt) of als er een voorbereiding moet gebeuren (bv medicatie 
in het oog leggen). Van zodra de beide opnames (administratief en verpleegkundig) zijn afgehandeld, wordt de 
patiënt  doorverwezen naar de onthaallounge van A102 (gate A 1ste verdieping). Hij/zij mag plaatsnemen in de 
wachtzaal. Een onthaalbediende zal de patiënt afroepen als die aan de beurt is volgens (het operatieprogramma) 
de volgorde van operatie. Hij/zij wordt dan naar de omkleedruimte gebracht op het juiste tijdstip. Van daaruit gaat 
hij/zij  verder naar de wachtruimte voor de operatie waar de operatieverpleegkundige de patiënt komt ophalen.
Dit model wordt het saunamodel genoemd aangezien de patiënten zich na de anamnese omkleden en een 
operatiehemdje, een badjas en antislipkousen krijgen. Ze gaan te voet tot aan de operatietafel.
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4 Afdelingsspecifieke gegevens

4.1 Medisch team

Te raadplegen op de site van de afdeling.
 
4.2 Verpleegkundig team

↗ Personeelsbestaffing: conform wettelijk  
 kader (zie ook begrotingscontrole en   
 dienstrooster)
↗ Er is 1 pediatrisch verpleegkundige.
 De anderen zijn algemene   
 ziekenhuisverpleegkundigen.
↗ Bijkomende opleidingen: 
 » BLS / PBLS (jaarlijks)
 » Glycemie (2-jaarlijks)
 » Brand (2-jaarlijks)
 

4.3 Samenwerking met andere interne  
 disciplines/disciplines 

↗ Radiologie   

↗ Operatiekwartier 

↗ Labo 

↗ Polikliniek   

↗ Andere: gastro-enterologische unit

↗  Dienst Patiëntenbegeleiding 
 » Sociale dienst

 » Onco coaches 

 » Dienst Psychologie

3 Patiëntenpopulatie

3.1 Algemeen: zowel voor chirurgie als onderzoeken

↗ Volwassenen 
↗ Kinderen (tot 15 jaar)
 

3.2 Dienstgebonden boordtabellen

Elke verpleegafdeling beschikt over een dienstgebonden boordtabel waarin men gegevens mbt opname, 
bezettingsgraad,… voor die afdeling kan terugvinden.

Per kwartaal worden deze gegevens geüpdatet door dienst Beleidsinformatie. De boordtabellen zijn terug te 
vinden op het intranet van het ziekenhuis. 
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5 Pathologie, behandelingen en onderzoeken

SPECIALITEIT     PATHOLOGIE / BEHANDELINGEN / ONDERZOEKEN

Urologie Fimosis, circumcisie,urs, vasectomie, orchidopexie,laparascopische 
varicocoele, hydrocoele

 Algemene chirurgie (Laparascopische en robotgeassisteerde) liesbreuk/navelbreuk, anale 
exploraties/fistel, klierwegnames, plaatsen poortcatheter; verwijderen 
pectusstaaf van lorenz, verwijderen lipomen

Vaatchirurgie Varices

Gynaecologie Borstnodus, curettage, laparascopie en/of robot geassisteerde hysteroscopie, 
conisatie

Orl Diabolo, poliepen, amandelen, cat, fess/neustussenschot

Stomatologie Wijsheidstanden, tandextracties

SPECIALITEIT     PATHOLOGIE / BEHANDELINGEN / ONDERZOEKEN

 Plastische Borstcorrecties, lipcorrecties, littekencorrecties en ooglidcorrecties, 
minifacelift, huiddefecten

Orthopedie Handchirurgie, arthoscopie van knie/enkel/schouder, gps, infiltraties

Gastro-enterologie Gastroscopie, coloscopie, echo endo upper, ercp

Pneumologie Ebus, bronchoscopie

Oogheelkunde Cataract, glaucoom, traanwegsondage, vitrectomie, ectropion, entropion, 
tumoren van het oog, ooglidcorrecties, strabisme
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6 Samenwerking met externen
   

↗ Thuiszorg    

↗ Vervoerdiensten

7 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid

7.1 Zorgzones

 
De afdeling wordt opgedeeld in verschillende zorgzones, per zorg zone is telkens één verpleegkundige 
verantwoordelijk in de dagdienst en de late dienst.

↗ Zone 1 

↗ Zone 2 

↗ Zone 3 

7.2 Shiften

We werken volgens drie shiften:

↗ Dagdienst: 8u tot 16u30

↗ Tussendienst(kl): 9u30 tot 18u

↗ Laatdienst: 11u30 tot 20 u

7.3 Dagindeling

Er is geen vaste dagindeling maar het is een continu proces van opname, patiënten voorbereiden, naar 
wachtruimte brengen, afhalen recovery, nazorg volgens procedure en regeling van ontslag.
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8 Meest voorkomende verpleegkundige verstrekkingen –   
 procedures

Er zijn heel wat verpleegkundige procedures uitgewerkt om de uniformiteit en kwaliteit van zorg te garanderen. 
Je vindt deze terug op de intranetsite van ons ziekenhuis.

9 Overlegstructuren

9.1 Verpleegkundig niveau

↗ Patiëntenoverdracht: dagelijks, bij aanvang van iedere shift

↗ Teamvergaderingen: 2x per jaar 

↗  Verplichte werkgroepen

 » Ziekenhuishygiëne  

 » Pijn

 » Diabetes

 » Mentoren  

 » VTO voor starters

↗ Dienstgebonden 

 »  Nieuwsbrieven

 »  Dienstgebonden site

↗ Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling

 » Starter: 3 – 6 en 12 maanden  

 » > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks

9.2 Met artsen

↗ Dagelijkse artsenronde

↗ Elektronisch patiëntendossier
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10 Aandacht veiligheid en beperken risico’s

↗ Bij vervoer patiënten: onrusthekkens omhoog

↗ Op de kamer:

 »  Belsysteem in  nabijheid van patiënt plaatsen

 » Nazicht aangepaste schoeisel 

 » Bed in laagstand plaatsen

↗ Mobiliteitshulp – middelen (krukken aanbieden na ingreep aan been of voeten) binnen handbereik van  
 patiënt plaatsen

↗ aandacht voor rollend materiaal en gebruik van de rem

11 Student specifieke informatie

11.1 Mentoren

↗ Katelyne Notte    ↗ Dominique Remeysen

Zij worden voorgesteld op de 1ste dag van de stage of bij het intake gesprek.

11.2 Verwachtingen ten aanzien van studenten?

11.2.1 Wat wij verwachten van een student

↗ Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen zijn geformuleerd bij aankomst op de afdeling.

↗ De feedbackkaart wordt dagelijks aangeboden aan de verpleegkundige waarmee de student heeft   
 gewerkt.

↗ Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, gepaste initiatief name, motivatie en enthousiasme zijn basisinstellingen  
 van de student.

↗ Respect voor privacy en beroepsgeheim. 

↗ Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling.

↗ Bij ziekte: steeds de afdeling verwittigen voor aanvang van het dienstuur (telefonisch naar de afdeling). 

↗ De student vult op het einde van de stage de studentenenquête in vóór de eindevaluatie.

↗ Initiatief nemen naar bijwonen van ingrepen of behandelingen in samenspraak met de mentoren of  
 hoofdverpleegkundige (bv 4°jaarstudenten kunnen kennis maken met gastro-entero unit, pijnkliniek).

↗ Studenten moeten bij aanvang van hun stage een medisch onderzoek doorlopen hebben. Dit attest dient  
 op de kennismakingsdag afgegeven te worden.

↗ De e-learnings moeten doorlopen zijn voor de aanvang van de stage.
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11.2.2 Wat kan een student van ons verwachten

↗ Vriendelijke en behulpzame verpleegkundigen.

↗ Ingevulde feedback.

↗ Mogelijkheid tot inzage van literatuur (bijvoorbeeld het intranet en internet raadplegen) in onderlinge  
 afspraak met de (hoofd) verpleegkundige.

↗ Bijkomende uitleg omtrent pathologie, behandeling, …

↗ Op uw vraag trachten we u enkele onderzoeken te laten bijwonen.

↗ Mogelijkheid tot inoefenen van aangeleerde technieken.

↗ Bijwonen / geven van de patiëntenoverdracht.

↗ Goede multidisciplinaire samenwerking.

↗ Informatiebrochures.

11.3 Mentorschap op de afdeling: de 5 krachtlijnen van het mentorschap

Binnen het verpleegkundig-paramedisch departement heeft de Werkgroep “Mentorschap Beleidslijnen” een visie 
over “mentorschap” uitgeschreven. 

Deze visie kan worden samengevat in 5 krachtlijnen.

↗ De mentor is een aanspreekpunt, contactpersoon voor de student op de eenheid

↗ Iedere verpleegkundige wordt beschouwd te kunnen functioneren als begeleidende verpleegkundige voor  
 de student verpleegkunde

↗ De taak van de hoofdverpleegkundige in studentenbegeleiding wordt beperkt tot het uit werken van een  
 organisatorisch kader

↗ De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, de verpleegeenheid is     
 medeverantwoordelijk voor het creëren van een boeiende leeromgeving

↗ De stagebegeleider en het opleidingsinstituut participeren daadwerkelijk in het mentorschapproject.

De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op intranet.

12 Bijkomende informatie

↗ www.digestiefcentrum.be
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AZ Maria Middelares heeft deze infor matiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. 
Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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