
 
1 

 

Dienstgebonden informatiebrochure D203 

 
 

 

 

1 Voorwoord 

 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom op onze afdeling “Niet 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 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. 

 

 

Het verpleegkundig team D203 

Els, Hilde, Pascal en Stijn, onze mentoren 

Lieve Van Bever, hoofdverpleegkundige 
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2 Voorstelling van de afdeling 

Naam van de afdeling: D203 

Kenletter: C 

Aantal bedden: 30  

Naam van de hoofdverpleegkundige:  Lieve Van Bever 

Contactgegevens afdeling:  09/246.31.00 

Openingsuren: van maandag 6.30 uur tot vrijdag 22.00 uur 

Bezoekuren: patiënten komen over de hele dag verspreid binnen op de afdeling. De bezoektijden 
zijn ’s middags 14.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur. Afwijkende bezoektijden zijn alleen mogelijk in 
overleg met de (hoofd)verpleegkundige. 

 

3 Patiëntenpopulatie 

3.1 Algemeen  

 Ambulante patiënten    

 Gehospitaliseerde patiënten 

 Volwassenen     

 

3.2 Risicovolle patiënten of diensten 

 Dialysepatiënten 

 Gefixeerde patiënten    

 Patiënten met immunodeficiëntie  

 Operatiepatiënten 

 Radiologische patiënten   

 Kwetsbare patiëntengroepen:  

* Zwakke ouderen  

* Patiënten met een risico op misbruik en/of verwaarlozing 

* Patiënten met een valrisico 

 

3.3 Dienstgebonden boordtabellen 

Elke verpleegafdeling beschikt over een dienstgeboden 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.  

 

4 Afdelingsspecifieke gegevens 

4.1 Medisch team 

Op Niet Planbare Zorg (NPZ) wordt zowel  heelkundige als interne pathologie gehospitaliseerd. 

Praktisch vertaalt zich dit in een grote groep van artsen, zowel chirurgie als interne, die dagelijks 
zaalronde lopen resulterend in  en een grote waaier aan onderzoeken, ingrepen en behandelingen. 

 

4.2 Verpleegkundig team 

 Personeelsbestaffing: conform wettelijk kader (zie ook begrotingscontrole en dienstrooster) 
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 Scholingsgraad:  

* Verpleegkunde BA 

 Bijkomende competenties: BBT en BBK niet van toepassing 

 Bijkomende opleidingen:  

* BLS (2-jaarlijks) 

* Glycemie (2-jaarlijks) 

* Brand (jaarlijks) 

* Dienstspecifieke opleidingen. Oa suicidepreventie. 

 

4.3 Zorgondersteuning 

In aanvulling op het verpleegkundig team werken wij met een aantal centraal aangestuurde 
ondersteunende diensten, nl. een team Broodbuffetwagen (BBW) en een team “centraal 
patiëntenvervoer (CPV). 

Het team BBW staat in voor het ontbijt en het avondmaal op de verpleegafdelingen. Ook tijdens het 
weekend (behalve ’s zaterdag en zondagavond). Aanvullend verzorgen zij ook een aantal 
logistieke taken op de verpleegafdelingen (bestellingen, bergingen, keuken,  ..) 

Het team CPV staat in voor het vervoer van patiënten naar radiologie, revalidatie, OK en 
polikliniek, …  Het vervoer tussen verpleegafdelingen gebeurt door de verpleegkundigen van de 
ontvangende afdeling. 

 

4.4 Samenwerking met andere interne disciplines/disciplines 

 Spoed    

 Ergotherapie   

 Diëtiek 

 Radiologie   

 Kinesitherapie  

 Polikliniek  

 Operatiekwartier   

 Dialyse   

 Labo   

 Dienst Psychologie 

  

5 Pathologie, behandelingen en onderzoeken  

Redenen voor opname kunnen zijn: 

 het stellen van de diagnose  

 het voorbereiden op een operatie  

 een kortdurende observatie. 

Vanuit deze benadering vloeien verschillende onderzoeken en behandelingen voort. 
Deze kunnen zowel medicamenteus als chirurgisch zijn.  
Ook diagnostische endoscopieën kan je op deze afdeling terugvinden. 

De meest voorkomende specialismes voor de chirurgische discipline zijn :  

 Algemene  vasculaire chirurgie 

 Urologie 

 Orthopedie 
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 Oogchirurgie 

 Neus-keel-oorziekten 
 

De meest voorkomende specialisme voor de interne discipline zijn :  

 Maag-darmziekten 

 Neurologie 

 Fysiotherapie 

 Neuro-psychiatrie 

 Onco-endocrino 

 

6 Samenwerking met externen  

 Rust-en verzorgingstehuizen (RVT)   

 Woon-en zorgcentra (WZC) 

 Revalidatiecentra      

 Ziekenhuizen (Zorgprogramma gebonden) 

 Huisartsen      

 Thuiszorg        

 Vervoerdiensten 

 

7 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid 

 

7.1 Zorgzones  

De afdeling wordt opgedeeld in  3 verschillende zorgzones, per zorg zone is telkens één 
verpleegkundige verantwoordelijk. 

 

7.2 Shiften 

We werken volgens drie shiften: 

 Vroegdienst : 6u30 tot 15u  

 Laatdienst: 13u30 tot 22u 

 Nachtdienst: 21u45 tot 6u45 

 

7.3 Dagindeling  

Patiënten stromen tijdens elk moment van de dag in en de zaalrondes van de artsen zijn hiervan 
afhankelijk. Dit maakt dat het soms moeilijk is om een eenduidige dagindeling aan te houden. 

In grote lijnen wordt getracht om dezelfde tijdsindeling van de klassieke verpleegafdeling te 
behouden. 

 

7.3.1 Vroegdienst 

Taken van een verpleegkundige in vroegdienst: overdracht – controle medicatie – EWS controles - 
verzorging van patiënten met invullen van verpleegplannen – uitwerking van medische opdrachten  
– voorbereiden van ontslagen – administratief en praktisch in orde brengen van opnames. 
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7.3.2 Laatdienst  

Taken van een verpleegkundige in laatdienst: overdracht – controle medicatie – EWS controles – 
verzorgingsronde met invullen van verpleegplannen – uitwerking van medische opdrachten – 
voorbereiden van ontslagen - administratief en praktisch in orde brengen van opnames. 

 

7.3.3 Nachtdienst  

Taken van een verpleegkundige in nachtdienst: overdracht – controle medicatie + klaarzetten 8u 
indien mogelijk – EWS controles – verzorgingsrondes met invullen van verpleegplannen - 
administratief en praktisch in orde brengen van opnames - uitwerking van medische opdrachten.   

 

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. 

 Anamnese 

 Handhygiëne 

 Manutentie 

 Fixatie 

 Hygiënische zorg en detailzorg 

 Vitale parameters 

 Observatie bewustzijn en pijn (VAS-score) 

 Gebruik van bedpan, urinaal, incontinentiemateriaal, urinecollector 

 Toedienen van lavement 

 Hulp bij eten en drinken 

 Wondzorg 

 Katheteriseren met als doel het nemen van een urinestaal, plaatsen/verwijderen van 

 een verblijfskatheter 

 Plaatsen/ verwijderen van een infuus 

 Parametercontrole 

 Staalafname: sputum, urine, faeces, wondvocht, bloedafname 

 Toedienen van medicatie (PO, IV,SC, IM, rectaal, aërosoltherapie,…) 

 

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 

 Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling 

* Starter: 3 – 6 en 12 maanden   
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* > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks 

 

9.2 Met artsen 

 Zaalrondes  

 Elektronisch patiëntendossier 

 6-maandelijks overleg hoofdverpleegkundige /medisch diensthoofd 

 

10 Aandacht veiligheid en beperken risico’s 

 

11 Studentspecifieke informatie  

Er wordt gewerkt in 3 shiften: 

 Vroegdienst: 6u30 tot 15u00 

 Laatdienst: 13u30 tot 22u00 

 Nachtdienst: 21u45 tot 6u45 (enkel voor 3e jaarsstudenten en 2e jaarsstudenten module4 ) 

Bij aanvang van de stage wordt het uurrooster door hoofdverpleegkundige medegedeeld. Hierbij 
wordt rekening gehouden met een gelijk aantal studenten in de vroegdienst en in de laatdienst. 
Afwijkingen hierop worden vooraf overlegd met de hoofdverpleegkundige. 

 

11.1 Mentoren 

 Els De Cat 

 Hilde Verschelden 

 Pascal Françoys 

 Stijn Van Laere 

 

11.2 Verwachtingen ten aanzien van studenten? 

11.2.1 Wat wij verwachten van een student 

 Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen. 

 Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme. 

 Inzicht krijgen in de pathologie (tegen einde 1e stageweek) en de werking van onze afdeling. 

 Observeren en rapporteren. 

 Respect voor privacy en beroepsgeheim. 

 Samenwerking met het team. 

 Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling. 

 Bied dagelijks zelf je feedbackformulier aan en noteer de naam van de verpleegkundige 
waarmee je hebt samengewerkt. Noteer eveneens dat je feedback aangeboden hebt. 

  Bij ziekte: steeds de afdeling verwittigen (tel.: 09 246 31 00) 

 Het invullen van een studentenenquête via PC op het einde van de stage (vóór de 
eindevaluatie). 

 

11.2.2 Wat kan een student van ons verwachten 

 Vriendelijke en behulpzame verpleegkundigen. 

 Ingevulde feedback. 
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 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. 

 De laatstejaarsstudenten wordt de kans geboden om een operatie bij te wonen. 

 Mogelijkheid tot inoefenen van aangeleerde technieken. 

 Bijwonen 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.  

Ook op  NPZ wordt er gewerkt met mentoren die de student bijstaan in hun leerproces.  

Onze mentoren zijn Els, Hilde, Pascal en Stijn. 

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. 

 


