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Welkom op operatiekwartier en de recovery

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 het tot hun opdracht nemen 
jullie op een professionele wijze te begeleiden.

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

Stagecoördinaten verpleegkundig team operatiekwartier: Katrien Verschueren, Griet Sustronck en Niels Windels
Stagecoördinaten verpleegkundig team recovery: Barbara Baeke en Nele Verdegem

Beste student
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2 Voorstelling van de afdeling operatiekwartier (C103)

2.1 Infrastructuur van de afdeling

 
2.1.1 Zone indeling

Het OK-complex wordt verdeeld in drie zones. Uitgangspunt is hierbij dat de kans dat micro-organismen uit het 
ziekenhuis de operatiekamer bereiken zo klein mogelijk wordt gehouden, zonder dat de gevolgde gedragscodes 
een efficiënt functioneren belemmeren. 
Afhankelijk van de zones zijn de richtlijnen strenger. Rond de operatietafel en in de ruimten waar aseptische 
activiteiten plaatsvinden, namelijk de kritische zone zijn de richtlijnen het strengst. 
De verschillende zones (kritisch, semi-kritisch, niet-kritisch) van het complex zijn visueel herkenbaar.

De volgende zones worden onderscheiden :
↗ De kritische zone:
 » OK-complex: zaal 1 tot en met zaal 17
↗ De semi- kritische zone :
 » OK-complex: middengang, utility’s, bergingen, voorbereidingsruimtes, perfusielokaal,   
  rubruimte, pauzelokaal, HUB
 » Gastroscopie lokalen (GEU A & B)
 » Apotheek.
↗ De niet-kritische zone:
 » OK-complex: kleedkamers, doorgang kleedkamers naar operatiezaal, recovery, balie onthaal,  
  dispatching, bureel clusterverantwoordelijken, ‘wachten bedden’.

 

  
2.1.2 Clusterindeling

Het operatiekwartier is opgedeeld in verschillende clusters. Elke cluster omvat verschillende disciplines. 
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende clusters binnen het operatiekwartier met hun bijhorende 
disciplines.

CLUSTERS SPECIALITEIT    

Cluster 1 Vaatchirurgie, Cardiochirurgie en Interventionele radiologie

 Cluster 2 Algemene heelkunde, Urologie en Gynaecologie

Cluster 3 Neurochirurgie, ORL, Oftalmologie, Plastiche heelkunde en Stomatologie

Cluster 4 Orthopedie

Cluster 5 Perioperatieve zorg (Anesthesie, Recovery)
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2.2 Kleedkamer
 
De dresscode van het Operatiekwartier bestaat uit een lichtblauw broekpak, een muts, een mond-neusmasker en 
operatieschoenen. Dagelijks wordt er verse kledij aangedaan. De vuile kledij kan in de linnencontainer gegooid 
worden. Juwelen worden niet toegelaten. Alle kettingen, armbandjes, ringen,… worden uitgedaan alvorens het 
operatiekwartier te betreden.

2.3 Pauzelokaal

Het pauzelokaal is het sociale forum van het ok. Het pauzelokaal ligt in dezelfde gang als de HUB en naast het 
bureau van de adjunct-hoofdverpleegkundigen. Hier kan men tijdens de pauze bij koffie/water een praatje slaan 
met de collega-verpleegkundigen.

2.4 Operatiezalen

Het operatiekwartier in AZ Maria Middelares bestaat uit 17 operatiezalen en twee endoscopiezalen. Aan elke 
operatiezaal is een specifieke chirurgische discipline toegewezen. Dat neemt niet weg dat in functie van een 
optimale planning er chirurgen opereren in een andere zaal dan hun vaste operatiezaal. Maar in grote lijnen zijn 
onderstaande operatiezalen toegewezen aan die specifieke discipline.

2.4.1 Indeling operatiezalen

OPERATIEZALEN     SPECIALITEIT OPEATIEZALEN SPECIALITEIT

Zaal 1 ORL, Plastische heelkunde Zaal 11 Algemene heelkunde, Gynaecologie

Zaal 2 ORL, Plastische heelkunde Zaal 12 Algemene heelkunde

Zaal 3 ORL, Plastische heelkunde Zaal 13 Interventionele 

Zaal 4 Divers Zaal 14 Vaatchirurgie, Neurochirurgie

Zaal 5 ORL, Orthopedie Zaal 15 Neurochirgie

Zaal 6 Orthopedie Zaal 16 Hartchirurgie, Plastische 
heelkunde, ORL 

Zaal 7 Orthopedie Zaal 17 Hartchirurgie

Zaal 8 Orthopedie Geu A Gastro-entero

Zaal 9 Urologie, Gynaecologie Geu B Gastro-entero 

Zaal 10 Algemene heelkunde
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 2.4.2 Uitrusting operatiezaal

De basisuitrusting van een operatiekamer is opgebouwd uit:

↗ Een operatietafel, met toebehoren die toelaat om de patiënt in de juiste houding, afhankelijk van de aard  
 van de ingreep, te positioneren.
↗ Operatielampen om het operatiegebied goed te verlichten.
↗ Een airflowinstallatie (luchtfilterinstallatie) om gezuiverde lucht aan te voeren en om de juiste   
 temperatuur in de zaal te regelen.
↗ Een aspiratietoestel om lichaamsvochten zoals speeksel, maagvocht, bloed, sputum, … te kunnen   
 opzuigen.
↗ Een diathermietoestel waarmee de chirurg met behulp van elektrische stroom kan snijden en   
 coaguleren (dichtbranden).
↗ Instrumententafels om op een steriele wijze het instrumentarium te plaatsen dat tijdens de ingreep  
 nodig is.
↗ Een klaarzetkar met o.a.: het nodige disposable materiaal, draad, handschoenen, ontsmettingsmiddelen,  
 verbandmateriaal, benodigdheden voor biopsie-afname, specifiek materiaal per discipline.
↗ Een beademingstoestel om de nodige anesthesiegassen toe te dienen en om de ademhalingsfunctie van  
 de patiënt tijdens de ingreep te ondersteunen.
↗ Monitoringsapparatuur om nauwlettend de vitale parameters van de patiënt tijdens de ingreep te   
 observeren en op te volgen. Het gaat om het hartritme, de hartfrequentie, de ademhalingsfrequentie, de  
 saturatie en de bloeddruk van de patiënt.
↗ Een anesthesiekar met o.a.: spuiten, naalden, medicatie en infuusoplossingen voor het IV- vochtbeleid  
 volgens medisch voorschrift en de benodigdheden hiervoor (infuusleidingen, leidingen voor transfusie,  
 driewegkranen).
↗ Een computer voor de registratie van de ingreeptijden en de consultatie van radiologieverslagen /   
 beelden en patiëntengegevens, bijvoorbeeld labo resultaten
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3 Voorstelling van de afdeling recovery (C113) 
  

3.1 Inleiding

 
Eens een operatie beëindigd is en de patiënt in alle rust is geëxtubeerd wordt de gemonitorde patiënt op de 
verrijdbare operatietafel naar de recovery gebracht. 
De recovery situeert zich op het operatiekwartier zodat de patiënt rechtstreeks van de operatiezaal de eerste 
postoperatieve zorgen kan ontvangen.
In de overtilruimte wordt de patiënt verbed en naar een positie in de recovery gebracht. De anesthesist geeft hier 
in alle discretie de nodige informatie voor de postoperatieve zorgen van de patiënt. 

3.2 Voorstelling van de dienst

3.2.1 Architectonische voorstelling
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3.2.2 Uitrusting recovery

De basisuitrusting van een positie op recovery is opgebouwd uit:

↗ Een aspiratietoestel om lichaamsvochten zoals speeksel, sputum te kunnen opzuigen

↗ Een debietregelaar voor zuurstof om indien nodig zuurstof te kunnen toedienen

↗ Een aansluiting perslucht om indien nodig aërosol te kunnen toedienen

↗ Een computer voor de registratie van de parameters in synops, dashboard, medicatiebeheer, …

↗ Monitoringsapparatuur om nauwlettend de vitale parameters van de patiënt post op te observeren en op  
 te volgen. Het gaat om het hartritme, de hartfrequentie, de ademhalingsfrequentie, de saturatie en de  
 bloeddruk van de patiënt.

↗ Lade met beperkte voorraad veelvuldig gebruikte materialen (mayopijp, zuurstofbril, zuurstofmasker,  
 handontsmetting,…

Elke zone heeft zijn eigen medicatiekar met o.a. spuiten, naalden, medicatie en infuusoplossingen voor 
het IV- vochtbeleid volgens medisch voorschrift en de benodigdheden hiervoor (infuusleidingen, leidingen 
voor transfusie, driewegkranen), handschoenen, ontsmettingsmiddelen, benodigdheden voor bloedafname, 
glycemiecontrole, ...

De recovery heeft ook nog een urgentiekar met defibrillator, infuus en spuitpompen, bladderscan, 12 LEADS EKG 
kabel, wondzorgkar, zalviso-pompen, … 
Je vindt er ook een utility met bedpanwasser, urinaal, bedpannen, … en een beperkte voorraad linnen.

3.2.3 Vestimentaire regels

De dresscode van de recovery bestaat uit een lichtblauw broekpak. Op de recovery is het niet verreist om een 
operatiemuts, mond – neusmasker en operatieschoenen te dragen. Dagelijks wordt er verse kledij aangedaan. 
De vuile kledij kan in de linnencontainer gegooid worden. Juwelen worden niet toegelaten. Alle kettingen, 
armbandjes, ringen,… worden uitgedaan alvorens de recovery te betreden.

3.2.4 Taken recoveryverpleegkundige

↗ Hulp bieden bij verbedden van de operatietafel naar bed.
↗ Installatie van de patiënt:
 » Zorgen voor een vrije luchtweg indien nodig zuurstof toedienen en/of aspireren
 » Aansluiten monitor en observatie vitale parameters
↗ Correcte identificatie patiënt
↗ Openen patiëntendossier (synops)
 » Noteren vitale parameters (hartfrequentie, saturatie, bloeddruk, ademhalingsfrequentie) bij  
  aankomst, na 30 min en 1 uur of volgens noodzaak
  Observeren en noteren debiet (redon, drain, maagsonde, urinecollector, …), wonde, mobiliteit en  
  sensibiliteit van extremiteiten, glycemiebepaling, …
 » Bekijken van overlegblad en medische orders opvolgen (bloedafname, RX thorax,
  houdingsadvies, …)
 » Medicatiebeheer bekijken en opvolgen en toedienen 

 » Controle attentiecodes (dialyse, diabetes,…), relevante voorgeschiedenis, thuismedicatie, …

 » Dashboard invullen

 » Zorgplan invullen en eventueel bewerken

↗ Ontslag van de patiënt gebeurt volgens de procedure elektronische ontslagcriteria voor een gemonitorde  
 verpleegafdeling

 » score 0-1-2: patiënt mag naar de kamer zonder overleg anesthesie /behandelende arts

 » score hoger dan 2 overleg arts om naar de kamer te gaan
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4 Student specifieke informatie

4.1 Verwachtingen ten aanzien van studenten.

4.1.1 Algemene verwachtingen
↗ Respecteer het beroepsgeheim.

↗ Toon interesse, neem initiatief, niet steeds blijven wachten op opdrachten.

↗ Inzet en motivatie zijn belangrijk.

↗ Benader de patiënt met tact en wees zeer vriendelijk. Patiënten zijn meestal zeer angstig voor de ingreep  
 en kennen niemand in deze onbekende wereld.

↗ Betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tonen.

↗ We verwachten dat je kritisch ingesteld bent op een breed werkveld. Reflecties toepassen op vlak van  
 redeneren en handelen.

↗ Rapporteer alle afwijkende waarden onmiddellijk aan de verpleegkundige of arts.

↗ Laat de telefoon beantwoorden door de verpleegkundigen.

↗ Indien er zich iets voordoet waar je het moeilijk mee hebt, bespreek het dan met de stagebegeleiding, de  
 adjunct-hoofdverpleegkundige of de mentor.

↗ Een fout moet je onmiddellijk melden aan de begeleidende verpleegkundige.

↗ Toedienen van medicatie doe je steeds onder controle van de verpleegkundige of arts.

↗ Let op een verzorgd voorkomen en draag geen juwelen in het operatiekwartier.

↗ Stel je steeds voor aan de andere verpleegkundigen en aan de chirurgen.

↗ Licht handelingen naar de patiënt toe op een eenvoudige en duidelijke manier.

↗ Indien je ergens over twijfelt, vraag dan steeds en tijdig uitleg! Heb er wel begrip voor dat dit in   
 crisissituaties niet onmiddellijk kan gebeuren.

↗ Bescherm jezelf tegen bloed, sputum, weefselresten… en gebruik wegwerphandschoenen.

↗ Let op een goede handhygiëne: was steeds je handen na fysiek contact met de patiënt, na contact met  
 bloed of weefselresten, indien je naar een andere zaal of patiënt gaat, na elk toiletgebruik, voor je gaat  
 eten,…

↗ We verwachten een dosis zelfstandigheid om je eigen groeiproces in handen te nemen.

↗ Wees bewust van de kostprijs van materiaal, medicatie, behandeling en terugbetalingsvoorwaarden.

↗ Je kan autonoom werken met digitale tools zoals Synops, medicatiebeheer.

↗ Durf “out of the box” (patroon doorbrekend) denken.

↗ Respectvolle attitude ten opzichte van iedere cultuur, religie.
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4.1.1.1  Algemene verwachtingen specifiek voor operatiekwartier

↗ Laat een patiënt nooit alleen.
↗ Zorg ervoor dat de deuren van de zalen steeds gesloten zijn tijdens de ingreep.
↗ Blijf in de zaal tot het einde van de ingreep en loop niet steeds van de ene zaal naar de andere.
↗ Aandachtig zijn voor steriliteit: loop nooit tussen de steriele zones, bewaar voldoende afstand tot het  
 steriele veld.

4.1.1.2  Algemene verwachtingen specifiek voor recovery

↗  Ga gerust een gesprek aan met de patiënt. Wees vriendelijk, maar zeker voorzichtig en tactvol met de  
 uitleg die je geeft. 

4.1.2 Specifieke verwachtingen 
 
4.1.2.1 De eerste stagedag
↗ Aanbieden van begeleidingsformulier, je verwachtingen en doelstellingen meedelen aan je mentor of   
 begeleidende verpleegkundige.
↗ Introductiedag en kijkdag met weinig verwachtingen naar initiatiefname.

4.1.2.2  Vanaf de tweede dag
↗ Hulp bieden bij:
 » het verbedden van de patiënt
 » de basisinstallatie van de patiënt in de zaal
 » de voorbereiding van medicatie
 » het aanbieden van de steriele materialen
 » het aankleden van het chirurgisch team
 » het beëindigen van de ingreep: opruimen, verband maken, biopten wegbrengen, …

4.1.2.3 De eerst week
↗ Onder toezicht de patiënt verbedden
↗ De basisinstallatie van de patiënt in de voorbereidingsruimte/zaal uitvoeren
↗ Steriele materialen aanbieden
↗ Medicatie voorbereiden
↗ Hulp bieden bij het aankleden van het chirurgisch team
↗ Medicatie aanrekenen
↗ Inspelen op het operatieprogramma: patiënten vragen, voorbereiding volgende ingreep, …
↗ Hulp bieden bij het beëindigen van de ingreep: opruimen, verband maken, biopten wegbrengen,...
↗ Hulp bieden bij puncties (POP-blok, epidurale, …)



1918

4.2.3 Mentoren
Op het Operatiekwartier zijn er stage-coördinatoren die zorgen voor opvang en begeleiding. Bij deze mensen kan 
je terecht bij problemen (mentoren), vragen en onduidelijkheden. 

↗ Baeke Barbara     ↗  Verschueren Katrien
↗  Sustronck Griet     ↗ Windels Niels
↗ Verdegem Nele
 

4.2.2 Hoe ziet mijn eerste week eruit? 
De eerste week van je stage op het operatiekwartier 
bestaat uit een kennismaking met de verschillende 
disciplines/clusters. Tijdens je eerste dag stage 
op het operatiekwartier krijg je een overzicht voor 
de komende dagen waar je zal staan. Het is de 
bedoeling dat je deze week elke cluster doorloopt. 
Op het einde van de week mag je een keuze maken 
tussen de clusters. Nadien is het de bedoeling dat je 
tot het einde van de stage in deze cluster blijft. 
Wanneer je stage loopt op de recovery start je direct 
op de recovery. Ten geleide van je leerdoelstellingen 
bestaat de mogelijkheid om bepaalde operaties mee 
te volgen. 
Op het operatiekwartier en op de recovery maken 
we gebruik van een inloopplan specifiek voor 
studenten. Dit document wordt de eerste stagedag 
toegelicht. Het is de bedoeling dat je dit document 
gedurende de volledige stageperiode gebruikt. Het 
is een leidraad om optimaal de vooropgestelde 
leerdoelen te kunnen bereiken.

4.2.1 Hoe ziet mijn eerste dag eruit? 
Voorafgaand aan je stageperiode ben je verplicht 
om een onthaalmoment bij te wonen.  
Voor dit onthaalmoment kan je je inschrijven 
via de website van het ziekenhuis (http://
www.mariamiddelares.be/nl/inschrijven-
onthaalmoment). Het onthaalmoment vindt telkens 
plaats op donderdag van 19u-20u. Tijdens dit 
onthaalmoment ontvang je de personeelsbadge. 
Er wordt verwacht dat je de e-learnings doorlopen 
hebt voor de start van je stage via e-blox. De 
eerste dag wordt je om 7u30 verwacht op het 
operatiekwartier. Indien je stage loopt op de 
recovery start je om 8u. Je mag je aanmelden 
aan het onthaal van het operatiekwartier (Niveau 
1, Gate C103). Je mag vragen naar adjunct- 
hoofdverpleegkundige Simone Van der Lienden 
of indien afwezig naar de verpleegkundig 
coördinator van het operatiekwartier. Hierna word 
je toegewezen aan één van de stage-coördinatoren. 
Zij zullen je een rondleiding geven in het 
operatiekwartier en wijzen je nadien toe aan een 
mentor.

4.2 Stageverloop
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4.2.4 Uurrooster
 
4.2.4.1 Operatiekwartier
Studenten worden hier steeds de eerste weken ingepland van 7u30-16u. Elke student heeft recht op een half uur 
middagpauze. Deze wordt genomen in overleg met de mentor. Op het operatiekwartier bestaan er twee soorten 
shiften. 

↗ Dagdienst 7u30 – 16u

↗ Laatdienst 11u30 – 20u

4.2.4.2 Recovery
Studenten worden hier de eerste weken steeds ingepland van 8.00-16.30u. Elke student heeft recht op een half 
uur middagpauze. Deze wordt genomen in overleg met de mentor. Op de recovery bestaan er verschillende 
soorten shiften.

↗ Dagdienst: 

 » V 8u00 tot 16u30

 » H 8u30 tot 17u00

↗ Laatdienst:

 » D 10u30 tot 19u00

 » Dg  11u30 tot 20u00

 » L’ 12u30 tot 21u00

 » L 13u30 tot 22u00

↗ Nachtdienst:

 » N 21u45 tot 6u45

4.2.5 Hoe weet ik waar ik sta?
In de kleedkamer wordt elke maandag een weekplanning opgehangen. Op deze planning kan je zien waar je 
dag per dag staat en bij welke mentor. De studenten die stage lopen op de recovery kunnen hun planning terug 
vinden in het roulement van de recovery die te vinden is op coMMpas.

4.2.6 Begeleiding
De groep mentoren is een leuke en frisse mix van diverse karakters, ervaring, kennis en kunde, scholing, visie 
op verpleegkunde, … hetgeen jullie een waaier aan boeiende leermomenten zal bezorgen. De diversiteit in 
achtergrond maakt ook dat verschillende mentoren eenzelfde situatie anders belichten en dat er in hun handelen 
andere accenten komen te liggen. Dit is dan ook de reden waarom jullie nooit gekoppeld worden aan één mentor. 
We willen jullie niet opzadelen met procedures, uitgeschreven richtlijnen en staande orders maar eerder van uit 
een verpleeg kritisch handelen en evidence based nursing het werkveld laten betreden.

↗  Cluster 1:  Annelies

↗  Cluster 2:  Omloopverpleegkundige: Vicky en Octavia

                      Instrumenterende verpleegkundige: Elise en Griet

↗  Cluster 3:  Iris, Severine en Lisa

↗  Cluster 4:  Thomas en Kaat

↗  Cluster 5:  Niels, Griet en Katrien

↗  Recovery:  Barbara, Nele en Sofie
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4.2.6 Mentorschap op de afdeling: de 5 krachtlijnen van het mentorschap
Binnen het financieel en administratief 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.

4.2.7 Evaluatie
De evaluatie zal gebeuren op de afgesproken datum met de mentor van de cluster. De datum voor de evaluaties 
moeten tijdig op voorhand doorgegeven worden zodat deze zorgvuldig kunnen ingepland worden in het 
uurrooster. 

4.2.8 Ziekte
Bij ziekte of afwezigheid is het verplicht de adjunct- hoofdverpleegkundige te verwittigen (09/246.14.99) en de 
school. 

Wij wensen je veel succes met de stage.

Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent I 09 246 46 46 I www.mariamiddelares.be I info@azmmsj.be

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.

C103 & C113 mei 2020
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