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Welkom op oncologie.

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.

Verpleegkundig team D203 Medische Oncologie- Hematologie- Nefrologie
Hoofdverpleegkundige: Melissa Sucaet
Mentoren: Leen Tyberghein, Stephanie Van Cauwenberghe, 
      Charlotte Dutry en Charlotte Cocquyt

Beste student
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2 Voorstelling van de afdeling

Naam van de afdeling: D203 Medische Oncologie- Hematologie- Nefrologie 

Kenletter: D

Behorend tot zorgdomein: Zorgdomein 2, chronische en transmurale zorg

Aantal bedden: 28  

Naam van de hoofdverpleegkundige: Melissa Sucaet 09/ 246.23.10

Contactgegevens afdeling - algemeen telefoonnummer: 09/246.23.00

Bezoekuren: 14u00 - 20u00
         

3 Patiëntenpopulatie

3.1 Algemeen

  
↗ Gehospitaliseerde patiënten
↗ Volwassenen    
 

3.2 Risicovolle patiënten of diensten

↗ Dialysepatiënten
↗ Gefixeerde patiënten
↗ Patiënten met immunodeficiëntie
↗ Patiënten met een overdraagbare ziekte
↗ Chemopatiënten
↗ Kwetsbare patiëntengroepen

4 Dienstgebonden boordtabellen

Elke verpleegafdeling beschikt over een dienstgeboden boordtabel waarin men gegevens met betrekking tot 
opname, bezettingsgraad,… voor die afdeling kan terugvinden. 

Per kwartaal worden deze gegevens geüpdatet door de dienst Beleidsinformatie. De boordtabellen zijn terug te 
vinden op het intranet van het ziekenhuis. 
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5 Afdelingsspecifieke gegevens

5.1 Medisch team

↗  Medische oncologie:  Dr. X. Elzo Kraemer (medisch diensthoofd) en Prof. Dr. C. Vulsteke (diensthoofd  
    geïntegreerd kankercentrum) 

↗  Hematologie:   Dr. S. Debussche en Dr. V. Galle

↗  Pneumologie:   Dr. J. Lamont en Prof. Dr. P. Germonpré 

↗  Gastrologie:   Dr. E. Verstraeten, Dr. C. Van Steenkiste en Dr. E. Monsaert 

↗  Nefrologie:   Dr. M. De Vleeschouwer (medisch diensthoofd), Dr. P. Bernaert,  
    Dr. H. Hannon, Dr. A. Deman en Dr. M. Schurgers 

↗  Endocrinologie:   Dr. P. Taelman, Dr. B. Vandendriessche, Dr. M. Boer en Dr. E. Versele 

5.2 Verpleegkundig team

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

5.3 Dienst patiënten begeleiding

↗  Palliatief support team     ↗  Oncocoach
↗  Sociale dienst      ↗  Dienst psychologie
↗  Pastorale dienst

5.4 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.

5.5 Samenwerking met andere interne disciplines

  
↗ Kinesitherapie     ↗  Spoed
↗  Logopedie     ↗ Operatiekwartier
↗  Ergotherapie     ↗  Labo
↗  Diëtiek      ↗  Polikliniek
↗  Radiologie     ↗  Dialyse
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6 Medische oncologie – Hematologie – IKG

De behandeling van kanker is een erg complexe materie. 
De voornaamste kankertherapieën zijn heelkunde, bestraling en chemotherapie.  
 
Heelkunde wordt toegepast als het kwaadaardig weefselgoed lokaliseerbaar is en operatief volledig kan 
worden verwijderd. 
 
Als het kwaadaardige gezwel goed lokaliseerbaar is, maar niet kan of mag verwijderd worden, kan

radiotherapie worden aangewend. 
 
Als het kwaadaardige weefsel niet lokaliseerbaar of erg verspreid is over het lichaam, is men verplicht
het langs medicinale weg te vernietigen of te stabiliseren. Dat kan met celdodende medicijnen,
cytostatica genoemd, hormonen of met monoklonale antilichamen. 
 
Wat de behandeling van kanker betreft, spitsen we ons in deze brochure toe op het toedienen van 
chemotherapie.  
 
Verpleegafdeling D203 en het therapeutisch en oncologisch dagziekenhuis zijn immers de enige afdelingen in 
het ziekenhuis waar chemotherapie wordt toegediend. 
 
Het zorgprogramma oncologie wordt voor wat betreft de opvolging van de behandelingschema’s
logistiek ondersteund door ELVOCYT = ELectronisch Voorschrift CYTologie.

6.1 Chemotherapie

De medicijnen die bij chemotherapie worden gebruikt, worden cytostatica genoemd. 
Ze zijn in staat cellen te doden of celdeling af te remmen. Ze doen dat door op een bepaald moment in het
ontwikkelingsproces van een kankercel in te grijpen en die ontwikkeling stop te zetten. Sommige van deze 
middelen tasten de cel aan op het moment dat ze net aan het rijpen is, andere op het tijdstip dat het DNA in de 
celkern wordt aangemaakt, terwijl weer andere pas in het geweer komen wanneer de cel op het punt staat zich 
te delen. 
Om een zo groot mogelijk effect van cytostatica te bekomen,krijgen patienten vaak een combinatie van 
verschillende soorten. Dat doet men omdat de medicijnen elkaars werking kunnen versterken of aanvullen. 
Cytostatica komen via de bloedbaan in het hele lichaam terecht. Daardoor kunnen ze, behalve op de tumor, ook 
op eventuele uitzaaiingen in hetlichaam inwerken. 
Cytostatica werken niet alleen in op de kankercellen, maar tasten ook gezonde cellen aan.

6.1.1 Werking van cytostatica: dosis, dosisintensiteit en resistentie.
Er bestaat een verband tussen de dosis die men van een bepaald cytostaticum geeft en de tumorrespons: hoe 
hoger de dosis chemotherapie die men kan toedienen, hoe meer tumorcellen gedood kunnen worden. Het 
resultaat zal ook afhangen van de gevoeligheid van een bepaalde tumor voor een bepaald cytostaticum.

Deze celgevoeligheid varieert sterk. Het optreden van nevenwerkingen heeft echter geen enkel verband met de 
efficiëntie van de medicatie. Het is niet omdat een patiënt veel moet braken en haar verliest, dat het een zeer 
efficiënte therapie is en omgekeerd.

Het niet reageren van een tumor op chemotherapie wordt resistentie genoemd. Sommige tumoren hebben een 
intrinsieke resistentie. Hiermee wordt bedoeld dat de cytostatica vanaf het begin geen invloed hebben op dit 
soort kanker. Tumoren, die bij de aanvang wel gevoelig waren voor een cytostaticum kunnen in de loop van de 
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behandeling resistent worden. Resistentie is de voornaamste oorzaak dat met chemotherapie dikwijls geen genezing 
wordt bereikt. Het gebruik van combinatietherapieën gaat de resistentievorming tegen.

Naast de celresistentie bestaat er een lokalisatieresistentie. De bijzondere eigenschappen van de bloed-
hersenbarrière maken dat cytostatica niet in het hersenweefsel kunnen binnendringen.
Naast de dosis is ook de dosisintensiteit van belang: de tijdspanne waarbinnen het cytostaticum wordt toegediend. 
Dat heeft verband met de kans dat het tumorweefsel krijgt om zich tussen de cytostaticakuren te herstellen. Wanneer 
de chemotherapie curatief wordt toegepast, wordt de dosisintensiteit bij voorkeur zo hoog mogelijk gehouden. De 
toxiciteit voor het gezonde weefsel is hierbij de beperkende factor.

6.1.2 Toedieningswijze van cytostatica.

Peroraal
Een aantal cytostatica worden in het maagdarmkanaal niet door zuren en enzymen afgebroken en kunnen via deze 
weg worden opgenomen.

Intraveneus
Dit is de meest gebruikte therapievorm. De totale hoeveelheid cytostatica komt dan in de bloedbaan en de bereikte 
bloedspiegels zijn hoog.
Chemotherapie kan toegediend worden langs een perifeer infuus, een centraal infuus ,een poortsysteem of een PICC . 
Meer informatie over dit poortsysteem en PICC line kunt u in onderstaande rubriek verder lezen.

Regionaal
Hieronder verstaat men de toediening van het cytostaticum in de directe omgeving van de tumor,
bijvoorbeeld intra-peritoneaal of intra-pleuraal.

Intramusculair of subcutaan
De toegediende dosis zal hier zeer laag zijn omwille van het grote gevaar voor weefselnecrose.

Het poortsysteem
Een poortsysteem is een subcutane poort die wordt geïmplanteerd bij de patiënt. De poort is van buitenaf 
slechts te zien als een kleine zwelling onder de huid. Dagelijkse verzorging is niet nodig en de aanwezigheid 
van het poortsysteem heeft geen invloed op de dagelijkse activiteiten. Een poort bestaat enerzijds uit een kleine 
injectiekamer waarin de naald wordt geprikt (bloedafname, IV-therapie).
Anderzijds zorgt een dun, flexibel siliconen slangetje ervoor dat de medicijnen in de bloedbaan worden
gebracht.
Het poortsysteem wordt tijdens een kleine chirurgische ingreep geplaatst en dat gebeurt onder algemene 
verdoving. De chirurgische procedure is relatief eenvoudig en de patiënt mag de dag van de ingreep reeds 
het ziekenhuis verlaten. Eenmaal de poort onderhuids geplaatst, is ze klaar om op een gemakkelijke manier 
medicatie in de bloedbaan te brengen en/ of om bloedmonsters af te nemen. Om toegang tot het systeem 
te verkrijgen wordt door de huid en het siliconenmembraan geprikt met een speciale poortnaald tot op de 
bodem van het reservoir. De medicijnen of vloeistoffen gaan via de naald in het reservoir en komen direct 
in de bloedcirculatie. Na elke behandeling wordt de poort en de katheter met 20 cc fysiologische oplossing 
doorgespoeld.
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PICC katheter 
PICC (= Perifere ingebrachte centrale katheter)
Een PICC is gemaakt van silicone of polyurethaan en wordt ingebracht in een perifeer bloedvat in de arm. De 
PICC wordt ingebracht onder plaatselijke verdoving in een perifere ader en opgeschoven tot het katheteruiteinde 
zich dicht bij het hart bevindt. Een PICC wordt gebruikt voor het geven van intraveneuze injecties of infusies 
wanneer verwacht wordt dat de behandeling langer dan een week zal duren. Het gebruik van een PICC voorkomt 
een herhaalde venapunctie en spaart daarom de bloedvaten van de patiënt. Met een PICC is een eenvoudige 
en efficiënte toediening mogelijk van alle IV-medicatie zoals: antibiotica, parenterale voeding, intraveneuze 
chemotherapie en transfusies en het nemen van bloedmonsters. Een PICC kan gedurende de volledige duur van 
de therapie ter plaatse blijven. Na afloop van de therapie wordt de PICC verwijderd. Na elke behandeling wordt de
PICC katheter met 10 tot 20cc gespoeld met push pauze techniek. Het verband van de PICC katheter wordt 
wekelijks vervangen op een strikt steriele manier.

6.1.3 Risico’s en maatregelen voor het werken met cytostatica
↗ Op de verpleegafdeling worden steeds “nitril” handschoenen gebruikt als bescherming tijdens de   
 manipulatie en toediening van cytostatica en de verzorging van chemopatiënten.
↗ Werken met cytostatica is verboden voor zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven
↗ Eten en drinken is verboden tijdens de manipulatie van cytostatica

Bij verwondingen en prikaccidenten

↗ Je handschoenen onmiddellijk uittrekken.
↗ De wonde laten bloeden.
↗ De wonde onder koud stromend water houden.
↗ Verwittig de verantwoordelijke arts en nadien ook de arbeidsgeneesheer.
↗ Bij extravasatie (volg de standaardprocedure R zie roze kaart)
↗ Extravasatiekit raadplegen.
↗ Arts verwittigen.
↗ Op het intranet is het staand order ‘extravasatie cytostatica’ terug te vinden.
↗ Bij morsen = decontaminatie na ongewilde vrijstelling.
↗ Extravasatie- en/of ongevallenkit raadplegen.
↗ Altijd wegwerpdoeken gebruiken.
↗ Mondmasker P3 en nitril handschoenen gebruiken.
↗ Met absorberende geplastificeerde doeken (bv. bedonderleggers van Euron®) van buiten naar binnen  
 opdeppen.
↗ Overvloedig naspoelen met water
↗ Opruimkit is ter beschikking in de Verpleegpost.
↗ Alle materiaal en afval van chemopatiënten moet als risicoafval worden beschouwd. Bijgevolg moet dit  
 afval in de Pacto® Safe  worden gedeponeerd.
↗ Wanneer een chemopatiënt naar een andere dienst wordt overgebracht, moet de betrokken afdeling 
 (bv. de afdeling radiologie) hiervan vooraf worden verwittigd. De chemotherapie wordt tijdelijk   
 onderbroken indien de patiënt naar de dienst radiologie of radiotherapie gaat.
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6.1.4 Nevenwerkingen van chemotherapie
Vermoeidheid
De meeste patiënten die chemotherapie krijgen, voelen zich moe en lusteloos. De oorzaak is dat het
lichaam hard moet werken om de aantasting van de gezonde cellen weer ongedaan te maken.
Daarnaast speelt ook de psychische belasting van ziekte en behandeling een rol. 

Gastro-intestinale bijwerkingen
↗  Misselijkheid en braken: Nausea kan gepaard gaan met bleekheid, transpiratie, versnelde pols, koud en  
klam aanvoelen.Patiënten zorgen er best voor dat ze geen lege maag hebben. 
Voor de behandeling van misselijkheid en braken zijn verschillende anti-emetica voorradig. Vaak gebruikte 
producten zijn onder andere Zofran®,Motilium®, Primperan®,Litican®, Emend®, Akynzeo ®.
Diarree is het gevolg van de vernietiging van de snel delende cellen van het gastro-intestinaalstelsel. Het 
probleem is van tijdelijke aard. 

↗  Constipatie

↗  Stomatitis: Bepaalde cytostatica kunnen de slijmvliezen aantasten en kleine, soms erg hinderlijke en 
pijnlijke wondjes veroorzaken, vooral in en rond de mond. De eetlust van de patiënt zal nog meer afnemen en het 
risico van infecties zal verhogen. De eerste symptomen doen zich meestal voor vanaf de 4e dag nadat de eerste 
dosis cytostatica werd toegediend. Lokaal is er mogelijks roodheid, een wit beslag, oedeem en ulceratie van de 
slijmvliezen. Op voorschrift van de arts wordt lokale lasertherapie toegepast, dit gebeurt door de oncocoach. 

Hematologische bijwerkingen
↗  Neutropenie: Als er te weinig witte bloedcellen - leukocyten - in het lichaam zijn, neemt de

natuurlijke weerstand af en wordt de kans op infectie groter. Voor elke kuur wordt de hematologische status 
gecontroleerd. Wanneer die onder een bepaald minimum is gedaald, kan dat een reden zijn om de toediening 
tijdelijk uit te stellen. Ook kan de arts beslissen om te starten met het toedienen van groeifactoren, zoals 
Neupogen®, Lonquex®. Beschermende isolatie kan noodzakelijk zijn. Kamer 2304 en 2305 zijn hiervoor 
geschikt. 

↗  Anemie: een tekort aan rode bloedcellen - erytrocyten - en een daling van de hemoglobineconcentratie. 
Niet alleen cytostatica maar ook aantasting van het beenmerg door tumorcellen (bv. leukemie) en bloedverlies 
kunnen anemie veroorzaken. Symptomen zijn bleke gelaatskleur, het koud hebben, moe en duizelig zijn, 
kortademigheid, hartkloppingen, oorsuizingen en koude voeten. Patiënten met anemie krijgen vaak bloed 
toegediend. Bovendien kan de arts beslissen om de patiënt groeifactoren (= erytrocytenconcentraat) toe te
dienen. Aranesp®.

↗  Trombopenie: Chemotherapie zal ook het aantal trombocyten doen verminderen, waardoor het
risico op bloedingen toeneemt. Het normale aantal bloedplaatjes ligt tussen de 100 000 en 400
000. Bij een tekort aan deze bloedplaatjes kunnen patiënten last hebben van een bloedneus,
bloedend tandvlees, veel bloedverlies bij verwondingen, blauwe plekken zonder zich te stoten,
rode stervormige plekjes (petechiën) op de onderbenen. Soms wordt een bloedplaatjestransfusie
toegediend, maar meestal herstelt de aanmaak zich spontaan.
Haaruitval
Niet van iedere behandeling met cytostatica wordt de patiënt kaal. Wel wordt het haar slap, breekbaar en dof. 
Als er wel haaruitval optreedt, valt niet alleen het hoofdhaar uit maar ook de wimpers, wenkbrauwen, oksel- en 
schaamharen. De haaruitval begint ongeveer 3 a 4 weken na het starten van de therapie. Na het stopzetten van 
de therapie groeien de haren meestal weer terug. Het verlies kan een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld 
of het kan een belemmering geven om in contact te treden met de omgeving. Het is belangrijk om de patiënt op 
de hoogte te stellen van het bestaan van haarstukjes en sjaaltjes.
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Allergische reacties en huidafwijkingen
Bepaalde cytostatica kunnen een vlekkerige en droge huid veroorzaken. Mogelijke allergische reacties
zijn: erytheem, urticaria, ernstige bronchospasmen, anafylactische shock.

Urologische bijwerkingen
Mogelijke afwijkingen zijn hemorragische cystitis, nierfunctiestoornissen en jicht. Hemorragische
cystitis ontstaat wanneer er een te hoge concentratie afbraakproducten van cytostatica in contact komt
met het slijmvlies van de blaaswand. Bij nierinsufficiëntie slaan de afbraakproducten van cytostatica neer in de 
niertubuli met risico op verstoppen. Jicht ontstaat door een verhoging van het urinezuur in het bloed.
De patiënt aanraden om voldoende te drinken is belangrijk.

Fertiliteitproblemen
↗  Bij mannen
Cytostatica kunnen de spermatogenese en de hormonale evenwichten beïnvloeden. Het effect is
afhankelijk van het toegediende cytostaticum. Het herstel van de spermatogenese kan zeer
laattijdig plaatsvinden, zelfs na meerdere jaren. Tot definitieve steriliteit kan slechts besloten
worden indien 3 jaar na het einde van de behandeling de spermatogenese nog niet op gang gekomen is.
↗  Bij vrouwen
Vrouwelijke patiënten vertonen meestal amenorroe (= wegblijven van de menstruatie). De menstruele cyclus 
kan zeer onregelmatig worden. Ze kunnen klachten hebben die vooral te maken hebben met een gebrek aan 
oestrogenen, warmteopwellingen, een droge vagina en dyspareunie (= pijn direct na coïtus).

Secundaire tumoren
Chemotherapie en radiotherapie zijn zelf in staat maligne tumoren te induceren. Men ziet dan voornamelijk acute 

leukemie, non-hodgkin lymfomen en vaste tumoren.

Neurologische complicaties
Patiënten klagen vaak over de onmogelijkheid fijne bewegingen uit te voeren.

Cardio-pulmonaire nevenwerkingen
↗  Cardiaal
Een beperkte groep van cytostatica is cardio-toxisch. Ritmestoornissen en pericarditis kunnen optreden.
↗ Pulmonair
De mogelijkheid bestaat in het optreden van pneumonitis die kan evolueren naar longfibrose. Deze toxiciteit kan 
niet voorkomen worden en is gewoonlijk irreversibel en progressief. Symptomen kunnen zijn kortademigheid, niet-
productieve hoest en tachypnoe.

6.2 Radiotherapie

Radiotherapie wordt gebruikt bij de behandeling van tumoren of als symptomatische behandeling bij 
skeletmetastasering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
stralen en daarom wordt het ook bestraling genoemd. Het is een lokale therapie die zowel gezonde
als tumorcellen treft. Het doel is de tumorcellen te vernietigen. De gezonde, omliggende cellen
herstellen zich na afloop van de therapie.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen curatieve en palliatieve radiotherapie. Curatieve therapie
beoogt genezing, palliatieve therapie is gericht op comfort.
Het verloop van de behandeling bestaat uit een simulatie, dosisberekening en effectieve bestraling. Bij
de simulatie wordt de exacte plaats van bestraling afgetekend door middel van lijnen, het is van het
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grootste belang dat deze lijnen niet worden verwijderd bij het wassen gedurende de periode van de
behandeling.
De belangrijkste nevenwerkingen van radiotherapie zijn vermoeidheid, huidirritatie, darmirritatie,
slijmvliesirritatie, e.a. afhankelijk van de plaats waar wordt bestraald. Er kunnen verbrandingslestels ontstaan. 
Het ziekenhuis beschikt niet over een afdeling radiotherapie, er is een samenwerking met  AZ Groeningen te  
Kortrijk (E-17 netwerk) en AZ Lucas Ziekenhuis te Gent. De patiënten worden dagelijks getransporteerd naar 
het ziekenhuis via het vervoer dat intern geregeld wordt. 

6.3 Communicatieboekje Zorgprogramma Oncologie

Het communicatieboekje Zorgprogramma Oncologie is ontworpen om de communicatie te bevorderen 
tussen de oncologische patiënt, artsen en medewerkers van de dienst Oncologie en de zorgverleners in de 
thuissituatie van de patiënt. Naast de belangrijkste contactgegevens vindt u hierin ook hoofdstukken met meer 
specifieke informatie.
Er zijn ook invulbladen voorzien. Hierin worden opmerkingen vermeld over de behandeling en/of verzorging. 
Ook specifieke medicatie kan hier worden vermeld. Het boekje blijft eigendom van de betrokken patiënt. Alle 
op- of aanmerkingen vanuit de thuissituatie kunnen hierin vermeld worden. Er wordt aan de patiënt gevraagd 
om het boekje mee te nemen bij elk bezoek aan het ziekenhuis, huisarts, ...

6.4 Het voorlichtingspakket

Om het geheel van bijwerkingen duidelijk te maken aan de patiënt, werken de oncocoachen met 
zelfzorgkaarten. Dat is een voorlichtingspakket. Het bestaat zowel voor chemotherapie als voor

radiotherapie. Het is een instrument om de voorlichtingstaak van de verpleegkundige verder te ondersteunen 
en om het effectief zelfzorggedrag van patiënten te verhogen.
Het pakket is samengesteld uit losse informatiefolders. Per nevenwerking is een kaart voorzien. Dat laat toe 
om een geïndividualiseerd pakket samen te stellen rekening houdend met de te verwachten nevenwerkingen 
naargelang de aard van de behandeling. Het pakket wordt ingevoegd in het communicatieboekje. Een absolute 
voorwaarde voor het gebruik van deze folders is dat een mondelinge toelichting niet ontbreekt. Het persoonlijk 
contact met de patiënt blijft steeds van primair belang.

6.5 Palliatief beleid op de afdeling

In het ziekenhuis is geen palliatieve eenheid aanwezig, wel een palliatief begeleidingsteam. Dat kan worden 
ingeschakeld op initiatief van de patiënt zelf, zijn familie, de behandelende arts(en) of de verpleegkundigen. Het 
team staat in voor een optimale pijn- en symptoomcontrole en schenkt aandacht aan het persoonlijk comfort. 
Het team zorgt voor een menswaardige begeleiding van de patiënt en zijn omgeving.

De teamleden Palliatieve Zorgen zijn:

↗ Palliatief arts
↗ Palliatief coordinator
↗ Palliatief verpleegkundige
↗ Pastor
↗ Psychologe 
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6.6 Oncocoachen

Om de integrale oncologische zorg, waarin de patiënt centraal staat, verder uit te bouwen, schakelt het 
ziekenhuis oncocoachen in. Zij moeten het leven in het ziekenhuis een stuk dragelijker maken. De oncocoach 
is de ‘personal coach’ van de patiënt. Met kennis, vaardigheden en empathie gaat hij mee op pad met de 
patiënt en zijn naasten, geconfronteerd met kanker. De oncocoach wordt het vast aanspreekpunt en is zo de 
tolk van de patient in het ziekenhuis. De oncocoach werkt nauw samen met de behandelende artsen, huisarts, 
verpleegkundigen, psychologen, palliatief team, pastorale dienst en sociale dienst. De unieke positie van de 
oncocoach zorgt ervoor dat de patient over de beste middelen beschikt tijdens zijn moeilijke reis.

6.6 Therapiebeperkingscodes

Therapiebeperkingscodes worden opgemaakt bij elke gehospitaliseerde patiënt. Dit is voor elke patiënt door de 
arts bepaald en in Synops beschreven. 

7 Nefrologie

Een tweede belangrijk specialisme van de afdeling D203 is nefrologie. Veel patiënten worden er opgenomen 
met acute of chronische nierinsufficiëntie. In de volgende rubrieken van deze informatiebrochure omschrijven 
we de problematiek en behandelingsmethoden met betrekking tot dit specialisme. Meer informatie met 
betrekking tot deze discipline kan je verkrijgen op de kunstnierafdeling en het intranet.
Bovendien werd de brochure “Wat als de nieren niet meer werken” ontwikkeld voor patiënten met 
nierproblematiek.

In het ziekenhuis zijn 5 nefrologen (artsen gespecialiseerd in nierziekten) werkzaam: 
dr. De Vleeschouwer, dr. Bernaert, dr. Hannon, dr. Deman en dr. Schurgers.
De nefrologen moeten steeds worden gecontacteerd wanneer er zich acute problemen voordoen met 
nefrologiepatiënten.

7.1 Anatomie van de nieren

De nieren liggen retroperitoneaal aan beide zijden van de wervelzuil en worden beschermd door een dik 
vetkapsel. Het bovenste gedeelte van de nier ligt onder de onderste ribben. De nier heeft ongeveer de grootte 
van een vuist. De nier bestaat uit 3 delen: de schorslaag, de merglaag en het nierbekken. In de schorslaag 
bevinden zich de nefronen (= nierfilters) waarin het bloed wordt gefilterd. Elke nier bevat ongeveer een miljoen 
nefronen. Een nefron bestaat uit een kluwen van zeer fijne buisjes (= tubuli) en bloedvaatjes (= glomeruli). 
De glomerulus is het filterapparaat van de nieren. Hier wordt de ‘voor-urine’ gevormd. De ‘voor-urine’ of het 
filtraat wordt via een buizenstelsel naar het niermerg gebracht. Op weg naar het niermerg wordt er terug vocht 
uit de ‘voor-urine’ gehaald (=resorptie). Uiteindelijk blijft er urine over die in het nierbekken wordt geloosd. Via 
de urineleiders komt de urine vervolgens in de blaas. Onderstaande foto geeft een doorsnede weer van de nier.

afb. 4: Doorsnede van de nier
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7.2 Werking van de nieren

De nieren hebben meerdere functies:

↗  De nieren scheiden het overtollig vocht uit.
↗  De nieren scheiden de afvalstoffen uit. Ze houden de samenstelling van de lichaamsvochten in   
 evenwicht.
↗  De nieren produceren hormonen, onder andere voor de bloeddrukregeling en voor de bloedaanmaak.
 Hiervoor zorgt het hormoon erythropoëtine (= epo).
↗  De nieren produceren vitaminen, onder andere voor een goede beenderstructuur.

7.3 Diagnose van slechte nier werking

De meting van de nier werking gebeurt aan de hand van de bepaling van de creatinineklaring. Creatinine 
is een afbraakproduct dat vrijkomt uit de spieren bij inspanning en dat grotendeels door de nieren wordt 
uitgescheiden. Aan de hand van een bloedafname in combinatie met verzameling van de urine gedurende 24 
uur wordt bepaald hoeveel creatinine per minuut door de nieren wordt uitgescheiden. Bij normaal werkende 
nieren is dat 120 ml per minuut. Bij slecht werkende nieren is dat veel minder. Regelmatige opvolging van de 
nierwerking door de nefroloog is noodzakelijk vanaf een creatinineklaring van 40 ml per minuut. Dat wordt de 
pre-dialysefase genoemd. Afhankelijk van de symptomen kan men bij een creatinineklaring tussen 15 en 40 
ml per minuut geholpen worden met geneesmiddelen en dieet. Bij minder dan 15 ml per minuut is een nier 
vervangende therapie nodig.

Behandelingsmethoden
Er zijn 3 behandelingsmethoden: hemodialyse, peritoneale dialyse en niertransplantatie.

7.3.1 Hemodialyse
Hemodialyse is het zuiveren en corrigeren van het bloed door middel van een kunstnier (= een kunstmatige 
filter) en het verwijderen van het overtollig vocht uit het lichaam door diezelfde kunstnier. De kunstnier neemt 
dus gedeeltelijk de werking van de zieke nier over. Hemodialyse wordt enkel uitgevoerd op de kunstnierafdeling.
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LET OP!
↗ Nooit de bloeddruk nemen aan de fistelarm.
↗ Nooit de fistel gebruiken voor bloedafname.
↗ Nooit de patiënt spannende kledij aandoen over de fistel. Let op met uurwerken.
↗ Altijd bij zwelling en roodheid, etter of koorts de arts verwittigen.
↗ Altijd de arts verwittigen indien de fistel niet meer ruist of trilt.

↗ De dialysekatheter
 De dialysekatheter is een buisje uit kunststof dat in een groot bloedvat wordt geplaatst. Een gedeelte  
 van de katheter blijft buiten het lichaam zichtbaar. Dit buisje wordt ingebracht door de arts onder   
 plaatselijke verdoving ter hoogte van de hals- of liesstreek. Soms is het echter noodzakelijk dat de  
 chirurg de katheter inplant onder algemene verdoving. De plaats waar het buisje door de huid gaat,  
 wordt steeds afgedekt met een steriel verband. Er kan onmiddellijk met de dialysebehandeling   
 gestart worden, in tegenstelling met de fistel, waarbij men meestal enkele weken moet wachten. In dit  
 geval is de katheter tijdelijk. De katheter kan echter blijvend worden gebruikt bij mensen waarbij geen  
 fistel kan worden aangelegd (bv. bij slechte bloedvaten).

LET OP!
↗ Nooit zelf het verband vervangen. Het wordt steeds vervangen door de dialyseverpleegkundige.
↗ Nooit de katheter of het verband nat maken, bijvoorbeeld tijdens het wassen van de patient.
↗ Nooit het citraat- of heparineslot van een afgesloten dialysekatheter doorspuiten.
↗ Altijd de kunstnierafdeling verwittigen als het verband loskomt, vochtig of bebloed is.
↗ Altijd de nefroloog verwittigen bij koorts, jeuk, pijn, branderig gevoel ter hoogte van de insteekplaats.
↗ Altijd de nefroloog verwittigen indien de katheter verstopt is.

De toegangsweg

Om het bloed via een pomp door de kunstnier te laten vloeien, is een goede toegangsweg tot de bloedbaan 
nodig. Hiervoor zijn twee mogelijkheden. Enerzijds een inwendige fistel en anderzijds een dialysekatheter.

↗ Een fistel
 Een arterioveneuze fistel is de inwendige (= onder de huid) verbinding tussen een slagader (=arterie)  
 en een ader (= vene). Deze verbinding, meestal in de arm, wordt door een chirurg aangelegd tijdens een  
 ingreep onder korte verdoving. De verdoving kan algemeen of plaatselijk zijn. De patiënt verblijft   
 postoperatief gedurende enkele dagen in het ziekenhuis. Deze ader kan nadien aangeprikt worden met  
 een of twee naalden naargelang de noodzaak. Tijdens de verzorging van dergelijke patiënten kan je de  
 fistel voelen trillen met je hand en eveneens horen ruisen. Onderstaande foto geeft een arterioveneuze  
 fistel weer die wordt aangeprikt met een naald.
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Regelmaat van de dialysebehandeling

De eerste week wordt de dialyseduur geleidelijk aan opgebouwd. 
Vanaf de tweede week wordt een vast schema van drie dialysedagen per week voorzien:
↗  Maandag - woensdag – vrijdag
↗  Dinsdag - donderdag - zaterdag
Dit telkens tijdens de voor- of namiddag.

Belangrijke aandachtspunten bij nierdialysepatiënten

↗ Gewicht
 Het opvolgen van het gewicht is heel belangrijk bij dialyse. De zieke nier kan het overtollig vocht
 onvoldoende verwijderen, waardoor de patiënt minder gaat urineren en vocht opstapelt
 hoofdzakelijk door het drinken van vloeistoffen. Gedurende de dialysebehandeling wordt dit
 extra vocht onttrokken, zodat men na de dialyse steeds hetzelfde gewicht heeft.
 Dat wordt het ideale gewicht genoemd. Dit gewicht wordt bepaald door de nefroloog. De
 zorgverlener op de afdeling dient de hoeveelheid vocht die de patiënt tot zich neemt, te
 observeren en te beperken.

↗ Voeding
 » Vocht en zout:
  Het komt erop aan vocht te beperken en zout te vermijden. Zout bevat immers natrium
  waardoor het lichaam vocht gaat ophouden. Bovendien geven zout en zoute etenswaren
  een dorstgevoel.
 » Eiwitten:
  Eiwitten zijn nodig voor de opbouw van onze cellen. Een tekort aan eiwit in de voeding doet
  vermageren en vermindert de weerstand in het lichaam tegen infecties. Een teveel aan eiwit
  geeft aanleiding tot te veel fosfor en ureum in het bloed (zie verder). Het is dus van belang een
  evenwicht te vinden tussen beide.

 » Kalium
  Bijna alle voedingsmiddelen bevatten kalium, maar ook de levensnoodzakelijke eiwitten en
  vitaminen. Een te hoog kaliumgehalte in het bloed kan nadelige gevolgen hebben voor het hart
  en kan zelfs leiden tot hartritmestoornissen en/of hartstilstand..

 » Fosfor (en calcium)
  Fosfor komt voor in alle eiwitrijke voedingswaren en staat samen met calcium in voor de
  opbouw van het bot. Een te hoog fosforgehalte in het bloed geeft ontkalking van het bot met
  breuken tot gevolg. De vrijgekomen kalk hoopt zich samen met het fosfor op in het weefsel en
  de bloedvaten. Dat kan aanleiding geven tot verkalking van hart- en bloed vaten waardoor de
  kans op hart- en vaatziekten verhoogt. Jeuk, pijn aan de gewrichten, misselijkheid,… kunnen
  wijzen op een te hoog fosforgehalte in het bloed.

↗  Besluit
 Als zorgverlener is het belangrijk bij opname duidelijk op de maaltijdaanvraag te vermelden of
 de patiënt al dan niet hemodialyse krijgt. Tijdens de opname dient de verpleegkundige eetgewoontes  
 te observeren en de arts probeert deze bij te sturen op basis van de bloeduitslagen. De diëtiste kan  
 eveneens worden ingeschakeld om op geregelde tijdstippen met de patiënt het dieet te bespreken  
 (nierdieet, zoutarm dieet, fosforarm dieet, kaliumarm dieet, vochtbeperking). 
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Meest gebruikte geneesmiddelen

↗ Erythropoetine: Neorecormon®, Aranesp®
 Erythropoetine (= epo) wordt door de nier geproduceerd en dient voor de aanmaak van de rode   
 bloedcellen. Bij zieke nieren gebeurt dat minder en ontstaat bloedarmoede waardoor de patiënt zich  
 moe voelt. Dat kan verholpen worden door epo toe te dienen. Dat product dient steeds in de frigo   
 bewaard te worden.

↗ IJzer : Injectafer®
 Epo kan maar werken als er voldoende ijzer in het lichaam is. Door de voortdurende aanmaak van rode  
 bloedcellen wordt er continu ijzer verbruikt, wat vaak aanleiding geeft tot ijzertekort. Op voorschrift van  
 de arts kan subsitutie van ijzer hierbij noodzakelijk zijn.

↗ Vitaminen
 De dieetvoorschriften kunnen bepaalde vitaminetekorten met zich meebrengen.
 » Vitamine D: Rocaltrol® of Alpha-Leo® beschermt tegen botontkalking. Deze tabletten worden  
  steeds na de dialyse ingenomen.
 » Vitamine C: Upsavit® zorgt voor een betere opname van het ijzer.
 » Vitamine B: Befact Forte® wordt gegeven ter bescherming van de zenuwtakken. Deze   
  ontsteken vaak door opstapeling van afvalstoffen.
 » Foliumzuur: Folavit® beschermt tegen slagaderverkalking en is onmisbaar bij de aanmaak
  van rode bloedcellen.

↗  Fosforbinders
 Calciumcarbonaat, Aluminiumhydroxide, Renagel® Dieet volstaat niet altijd om het fosfor en het  
 calcium in het bloed onder controle te houden. Vaak is het noodzakelijk om meermaals per dag  
 fosfaatbindende geneesmiddelen te nemen. Deze binden het vrije fosfor in de darmen en helpen het  
 calciumtekort in het lichaam te corrigeren. De capsules worden door de apotheker zelfbereid en  

 moeten tijdens de hoofdmaaltijd ingenomen worden. Indien depatiënt Calciumcarbonaat en   
 Aluminiumhydroxide moet innemen, moet het ene voor de maaltijd en het andere na de maaltijd worden  
 ingenomen.

↗  Kaliumbinder: 
 Calcium-Kayexalate: Dit poeder bindt het kalium ter hoogte van de darmen. Het wordt best bij de   
 hoofdmaaltijd ingenomen.
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7.3.2 Peritoneale dialyse
Zoals bij hemodialyse is peritoneale dialyse (= PD) een nier vervangende behandeling om afvalstoffen
en overtollig vocht uit het bloed te verwijderen. Bij PD maakt men gebruik van het buikvlies als filter.
Dat in tegenstelling tot hemodialyse, waar men een kunstmatige filter, een ‘kunstnier’ gebruikt.

Het buikvlies

Het buikvlies, ook peritoneum genoemd, is een natuurlijke filter. Dat wil zeggen dat dit vlies reeds bij de 
geboorte aanwezig is. Het peritoneum is een enorm goed doorbloed vlies dat tevens ook halfdoorlaatbaar 
is. Dit vlies bekleedt de buikholte in het lichaam, alsook de buikorganen. Het vormt een soort zak. De inhoud 
van deze zak wordt de peritoneale holte genoemd. Door de eigenschap van halfdoorlaatbaarheid en de grote 
doorbloeding wordt het buikvlies als dialysemembraan gebruikt.
Met PD zullen afvalstoffen en overtollig vocht uit het bloed door de poriën van het buikvlies kunnen afgevoerd 
worden. Bloedcellen zijn echter te groot en kunnen er bijgevolg niet door.

Peritoneale dialysekatheter

Om het buikvlies als dialysemembraan te kunnen gebruiken, is een toegangsweg naar dit peritoneum en de 
peritoneale holte nodig. Daarom wordt een peritoneale dialysekatheter door de huid ingeplant. Onder algemene 
of lokale verdoving wordt een insnede door de chirurg in de buikwand en de buikspieren gemaakt. De katheter 
wordt opgeschoven tot in de peritoneale holte.
Onderstaande foto geeft deze peritoneale dialysekatheter weer.

Peritoneale dialysevloeistof

De PD-vloeistof is verpakt in een kiemvrij systeem met een lege uitloopzak en een volle inloopzak.
De twee zakken zijn verbonden door een Y-stuk. Het uiteinde past op de PD-katheter. De volle zak
bevat een speciale kiemvrije vloeistof met elektrolyten en glucose. De samenstelling en de
hoeveelheid vloeistof zijn heel belangrijk voor het afvoeren van de afvalstoffen en het overtollige
vocht uit het lichaam. Daarom bestaan er PD-vloeistoffen in verschillende concentraties en
volumes. Hier spelen de begrippen ‘osmose’ en ‘diffusie’ een specifieke rol.

Peritoneale dialysebehandeling

Een PD-behandeling start met het aankoppelen op kiemvrije manier van het PD-systeem aan de
PD-katheter van de patiënt. Vervolgens worden drie stappen doorlopen:

 1  Uitloop
 De PD-vloeistof aanwezig in de buikholte laat men uitlopen via de PD- katheter in de lege zak
 van het PD-systeem. Deze vloeistof is verzadigd van afvalstoffen en ze bevat overtollig vocht
 van de patiënt.

 2 Inloop
 Bij de inloop laat men de volle zak met verse PD-vloeistof op lichaamstemperatuur via dezelfde
 PD-katheter in de buik van de patiënt lopen. Dan wordt het PD-systeem afgekoppeld.

 3 Verblijftijd
 Dat is de tijd dat de PD-vloeistof in de buik van de patiënt verblijft. In deze tijd gebeurt het
 onttrekken van de afvalstoffen, het uitwisselen van elektrolyten en het aanzuigen van overtollig
 vocht uit het bloed van de patiënt. Hier is de concentratie en het volume van de PD-vloeistof
 belangrijk.
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Soorten peritoneale dialyse

Het uitvoeren van een peritoneale dialysebehandeling kan volledig handmatig gebeuren. Dat noemt men 
Continue Ambulante Peritoneale Dialyse of CAPD. Soms wordt de behandeling automatisch uitgevoerd met 
behulp van een geprogrammeerd toestel. Dat is Automatische Peritoneale Dialyse of APD (nachtelijke dialyse).

LET OP!
↗  Nooit trekken aan de PD-katheter. Vermijd tractie op de PD-katheter bij mobilisatie van de patient.
↗  Altijd de PD-katheter veilig wegbergen onder de kledij van de patient.
↗  Altijd het uitgelopen PD-vocht controleren op helderheid. Troebel uitzicht kan wijzen op ontsteking  
 van het buikvlies. Verwittig de nefroloog onmiddellijk.
↗  Altijd bij koorts, jeuk, pijn de nefroloog contacteren.
↗ Altijd strikte handhygiene bij manipulatie van de PD-katheter.

7.3.3 Niertransplantatie 
Bij een niertransplantatie wordt een gezonde nier van een donor bij een nierzieke
patiënt overgeplant. Niertransplantatie wordt niet toegepast in ons ziekenhuis maar
gebeurt in een universitair centrum. 

8 Radionuclidetherapie

Op de afdeling D203 is er specifieke isotopenkamer aanwezig (kamer 2306). Deze kamer wordt gebruikt 
voor patiënten die een behandeling krijgen met radionucliden. Deze kamer mag niet betreden worden door 
studenten, wegens mogelijke aanwezigheid van straling.

8.1 Wat is radionuclidentherapie?

Een behandeling met radiojood wordt aangewend bij personen met schildklierproblemen. De schildklier 
neemt jodium op uit het bloed en maakt hiermee schildklierhormoon. Soms maakt de schildklier teveel van 
dit hormoon, wat leidt tot hinderlijke symptomen. Als men een kleine hoeveelheid radioactief jood geeft, dan 
nemen de schildkliercellen die het hardst werken dit op en worden ze hierdoor geleidelijk stilgelegd. Het 
grootste deel van de radiojood wordt in de schildklier opgenomen, maar een deel wordt uitgescheiden via de 
urine, speeksel en zweet. Theoretisch kunnen hierdoor andere personen een zekere dosis bestraling oplopen. 
Daarom dienen wettelijk de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden om deze straling tot een minimum 
te herleiden.
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8.2 Hoe kan men de straling zoveel mogelijk vermijden?

Er zijn twee manieren waarop mensen in de onmiddellijke omgeving van de patiënt bestraling kunnen oplopen:

Inwendige bestraling: het grootste deel van de hoge dosis radiojood zal worden uitgescheiden via urine, en een 
klein beetje via zweet of speeksel. Theoretisch zouden mensen in de omgeving dus een zekere hoeveelheid 
radiojood kunnen opnemen. Enkel de eerste 48u is belangrijke besmetting mogelijk. Daarom worden patiënten 
de eerste 2 of 3 dagen in een speciaal daartoe ingerichte kamer opgenomen. Na deze eerste dagen is het 
radioactief jood uit het bloed verdwenen en is de kans op besmetting minimaal.

Uitwendige bestraling: de schildklierresten in de hals kunnen een lichte uitwendige bestraling afgeven, tot op 
ongeveer 1 meter afstand. Het betreft hier wel minimale resten, die slechts weinig radioactiviteit bevatten. De 
bestraling van personen in de omgeving hangt af van de afstand en de duur van het contact. Door het langdurig 
dicht contact te vermijden, kan de bestraling tot een minimum herleid worden. Omdat kinderen zeer gevoelig 
zijn voor bestraling, wordt elk contact met kinderen en zwangere vrouwen vermeden tot ongeveer twee weken.
Er zijn ook specifieke richtlijnen wat betreft het afvalbeleid inzake radiobesmette materialen. Dit is terug te 
vinden onder de procedures radioprotectie, beheer van radioactief afval.

9 Meest voorkomende onderzoeken

ONDERZOEK     WAT/VOORBEREIDING

Ascitespunctie Evacuerende of diagnostische afname van ascitesvocht.

Coloscopie Onderzoek van de dikke darm, veelal onder algemene verdoving, waarbij de arts via de 
anus met een flexibele buis in de dikke darm kijkt.
Voorbereiding: 
↗                 Patiënt moet nuchter zijn + patiënt voorbereiden (zie protocol intranet.                        
              Moviprep® drinken, vloeibare voeding daags voordien).
↗                 Patiënt wordt altijd met bed naar het endoscopielokaal gebracht.
↗ Patiënt heeft een infuus.
↗ *Procedure ter voorbereiding is terug te vinden op intranet. 

CT abdomen Scanneronderzoek van de buik waarbij een contraststof via een infuus wordt ingespoten. 
Tijdens het onderzoek wordt een lavement met contrast gegeven. Bij de inspuiting van
de contrastvloeistof via het infuus kan de patiënt een warmteopwelling krijgen.
Voorbereiding:
↗ De patiënt moet nuchter zijn
↗ De patiënt heeft een infuus
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ONDERZOEK     DETAILS

CT schedel Scanneronderzoek van de buik waarbij een contraststof via een infuus wordt
ingespoten. Tijdens het onderzoek wordt een lavement met contrast gegeven. Bij de 
inspuiting van de contrastvloeistof via het infuus kan de patiënt een warmteopwelling 
krijgen.
Voorbereiding:
↗ De patiënt moet nuchter zijn
↗ De patiënt heeft een infuus

CT van de cervicale/
thoracale/lumbale 
wervelzuil

Scanneronderzoek van het skelet zonder contrast
Voorbereiding:
↗ De patiënt moet niet nuchter zijn

CT thorax Scanner van de longen met of zonder (= hoge resolutiescan - HRCT) contrast
Voorbereiding:
↗ De patiënt moet nuchter zijn ingeval dat contraststof wordt gebruikt
↗ De patiënt heeft een infuus

Duplex arterieel/
veneus 

Duplex van de 
abdominale vaten

Onderzoek van de bloedvaten (carotis, femoralis, poplitea,…) door
middel van ultrasone geluiden (= geluidstrillingen, die door hun hoge frequentie niet 
meer hoorbaarzijn voor het menselijk oor). 

Voorbereiding:
↗ De patiënt moet nuchter zijn

ONDERZOEK     DETAILS

Echografie Onderzoek op basis van ultrasone geluiden

Echo-endoscopie Onderzoek door middel van een endoscoop met echosonde waarbij een
echografie inwendig wordt uitgevoerd. Dat gebeurt meestal onder een lichte algemene 
verdoving.
Voorbereiding:
↗ De patiënt moet nuchter zijn

Echografie van het 
abdomen

Voorbereiding:
↗ De patiënt moet nuchter zijn

EEG: elektro-
encefalografie

Neurofysiologisch onderzoek waarbij de activiteit van de hersenen
wordt nagegaan.

ERCP: 
Endoscopische 
retrograde 
cholangio-
pancreaticografie

Therapeutisch en/of diagnostisch onderzoek van de galwegen waarbij de dokter een 
flexibele buis via de maag naar de twaalfvingerige darm voert. Hier bevinden zich de 
uitgangen van de galwegen en de alvleesklier. De arts brengt contrastvloeistof in de 
galwegen. Vervolgens maakt de arts foto’s van de galwegen en de alvleesklier.
Voorbereiding:
↗ De patiënt moet nuchter zijn
↗ De patiënt heeft een infuus
↗ Eventuele tandprothesen moeten uit
↗ De patiënt wordt altijd met bed naar de afdeling radiologie gebracht.
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ONDERZOEK     DETAILS

Gastroscopie Maagonderzoek in het endoscopielokaal waarbij de dokter met een flexibele buis tot 
in de maag kijkt. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 min. Het onderzoek is niet pijnlijk 
maar kan wel ongemakken geven.
Voorbereiding:
↗ De patiënt moet steeds nuchter zijn
↗ Tandprothesen moeten altijd uit

Isotopenscan Dit is een onderzoek waarbij een scan wordt gemaakt met behulp van een 
lichtradioactieve stof. Dit onderzoek wordt vaak gedaan om onder andere uitzaaiingen 
in het skelet op te sporen. De radioactieve stof wordt met een injectie via een ader in het 
bloed gebracht. Na enkele uren is die stof in het skelet en worden er foto’s gemaakt. 
Hierop ziet men de mate waarin op bepaalde plaatsen in het skelet radioactieve 
stof wordt gecapteerd. Dit geeft de arts informatie over de mogelijke aanwezigheid 
van bijvoorbeeld uitzaaiingen. Na twee dagen is de radioactieve stof via de urine 
en ontlasting weer uit het lichaam. Strikte voorzorgsmaatregelen zijn hierbij van 
toepassing.

IVP: intraveneuze 
pyelografie

Onderzoek waarbij rontgenfoto’s van het nierbekken worden gemaakt met behulp van 
eencontrastmiddel.
Voorbereiding:
↗ Patiënt moet nuchter zijn

ONDERZOEK     DETAILS

Leverbiopsie Een biopt wordt genomen van de lever waardoor eventuele afwijkingen
t.h.v. de lever door middel van microscopisch onderzoek kunnen worden vastgesteld.
Voorbereiding:
↗ Patiënt moet nuchter zijn
↗ Postpunctie: observatie parameters (aandacht voor bloeding)
↗ Patiënt mag niet opstaan gedurende 4 uren

Lumbale punctie Afname van lumbaal vocht, diagnostisch of soms evacuerend. Nadien wordt al dan 
niet een bloedafname genomen afhankelijk van de arts. Na het onderzoek wordt de 
patiënt gestimuleerd om veel te drinken zodat opnieuw snel lumbaal vocht kan worden 
geproduceerd. De patiënt wordt geobserveerd voor postpunctie hoofdpijn. De patiënt 
heeft bedrust na het onderzoek op voorschrift van de arts.

Nierbiopsie De arts prikt transcutaan met een holle naald in de nier (onder echografie of 
CTscanner) en neemt een stukje nierweefsel weg. Het nierbiopt wordt door middel van 
microscopisch onderzoek verder onderzocht op afwijkingen.
Voorbereiding
↗ Patiënt moet nuchter zijn (na een licht ontbijt)
↗ Postpunctie: observatie parameters (aandacht voor bloeding)
↗ Patiënt heeft bedrust gedurende 24 uren
↗ De dag na punctie controle echografie en bloedafname ( gezien risico bloeding)
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ONDERZOEK     DETAILS

NMR (MRI,MR): 
nucleaire 
magnetische 
resonantie

Scanner op basis van magnetisatie, beeldinformatie wordt verkregen door te maken 
doorsneden van het menselijk lichaam. Dat gebeurt door verdeling en dynamische 
eigenschappen van in trilling gebrachte waterstofkernen in de weefsels en 
lichaamsvloeistoffen te registreren.
Voorbereiding
↗ Patiënt mag geen juwelen, pacemaker,… dragen
↗ Opgepast met holter, steeds vermelden

Pleurapunctie Dit is een onderzoek waarbij een scan wordt gemaakt met behulp van een 
lichtradioactieve stof. Dit onderzoek wordt vaak gedaan om onder andere uitzaaiingen 
in het skelet op te sporen. De radioactieve stof wordt met een injectie via een ader in het 
bloed gebracht. Na enkele uren is die stof in het skelet en worden er foto’s gemaakt. 
Hierop ziet men de mate waarin op bepaalde plaatsen in het skelet radioactieve 
stof wordt gecapteerd. Dit geeft de arts informatie over de mogelijke aanwezigheid 
van bijvoorbeeld uitzaaiingen. Na twee dagen is de radioactieve stof via de urine 
en ontlasting weer uit het lichaam. Strikte voorzorgsmaatregelen zijn hierbij van 
toepassing.

Rectoscopie/ linker 
colo

Onderzoek waarbij het rectum ( = laatste gedeelte van de dikke darm) onderzocht wordt 
met een endoscoop.
Voorbereiding
↗ Patiënt moet niet nuchter zijn
↗ Patiënt moet een Fleet® krijgen vlak voor het onderzoek.

ONDERZOEK     DETAILS

Sternale/crista 
punctie

Onderzoek waarbij de arts met een naald in het sternum/crista prikt en langs deze 
naald watbeenmerg opzuigt voor verder microscopisch onderzoek.
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10 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid

10.1 Zorgzones

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

↗ Zone 1: Kamer 2301 t.e.m 2309 - dect 2301

↗ Zone 2: Kamer 2310 t.e.m 2314 - dect 2302

↗ Zone 3: Kamer 2315 t.e.m 2319 - dect 2303 

10.2 Shiften

We werken volgens drie shiften:

↗ Vroegdienst: 6u30 tot 15u00

↗ Laatdienst: 13u30 tot 22u00

↗ Nachtdienst: 21u45 tot 6u45

7.3 Dagindeling

7.3.1 Vroegdienst

6u30 – 7u00  ↗  Overdracht nachtdienst volgens SBAR
  ↗  Controle ochtendmedicatie + IV medicatie klaarmaken 

7u00 – 7u45  ↗  Medicatietoer 
  ↗  EWS
  ↗  Glycemiecontrole 
  ↗  Beloproepen beantwoorden
  ↗  Samen met zorgondersteuning of 4de vroege patiënt installeren voor ontbijt 

7u45 – 10u00 ↗ Verantwoordelijke KANT 2: aanvragen opsturen naar medische beeldvorming 
  ↗ Zorg + detailzorg patiënten 
  ↗ Kamer opruimen 
  ↗ Wegen (zondag iedereen) 
  ↗ Wondzorg 
  ↗ Meevolgen zaalronde artsen (maandag oncologen/hematologen & woensdag nefrologen)
  ↗ Opname chemo (+/- 9u) 

10u00 – 10u 30  ↗ Zorgplannen invullen 
  ↗ Educaties + checklists (fixatie, blaassonde, … ) 
  ↗ Veranderingen overlegblad aanpassen 
  ↗ Controle bloeduitslag gekend » Bellen voor validatie chemo’s 
  ↗ Gestopte medicatie in retour vak apotheek 
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10u45   ↗ Pauze 

11u00 – 12u00 ↗ Medicatietoer 
  ↗ Opstarten chemoschema’s 
  ↗ Patiënten installeren voor middagmaal 

12u00 – 12u30  ↗ Middagpauze 
  ↗ 4de vroege + verantwoordelijke + eventueel student

12u30 – 13u00  ↗ Middagpauze
  ↗ 2 verantwoordelijke verpleegkundigen: 12u30 – 13u 

 13u00 – 13u30  ↗ Chemo’s opvolgen 
  ↗ Veranderingen overlegblad: medicatie opstart niet doorschuiven naar laatdienst (vb. AB  
   opstart)
  ↗ Agenda aanvullen volgende dag 
  ↗ Vervoer aanvragen 
  ↗ Ontslagen van dezelfde dag afwerken

13u30 – 15u00 ↗ Aankomst laatdienst: EERST overdracht 
  ↗ Namiddagtoer met laatdienst (in/uit bed, toiletbezoek, …) 
  ↗ Chemo’s opvolgen 
  ↗ Transfers patiënten met 4de vroegdienst 
  ↗ Ontslagen afwerken 
  ↗ Ronde afsluiten

Indien mogelijk: 
↗ Medicatie laat/ nachtdienst klaarleggen   ↗ Voorschriften verdoving voorzien 
↗ Verpleegpost opruimen     ↗ Geleverde medicatie apotheek wegsteken 

7.3.2  Vierde vroegdienst

6u30 – 7u00  ↗ Overdracht nachtdienst volgens SBAR

6u45 – 8u00  ↗ Zorg + detailzorg nierdialyse patiënten, nuchter voor onderzoek, radiotherapie, … (alle  
   zones) 

8u00 – 8u30   Hulp verdelen over drie zones
  ↗ Bedbaden/ toiletzorg zone 1 

8u30 – 9u00  ↗ Bedbaden/toiletzorg zone 2 

9u00 – 9u30  ↗ Bedbaden/ toiletzorg zone 3 

9u30 – 10u30  ↗ Meehelpen bij opnames, chemo’s

10u30 – 10u45 ↗ Linnenkarren opruimen, linnenkarren aanvullen (geen prioriteit)
  ↗ Verzorgingskarren + infuuskar aanvullen

10u45   ↗ Pauze 

11u00 – 12u00  ↗ Glycemiecontrole 
  ↗ Patiënten installeren voor middagmaal + hulp bij maaltijd 
  ↗ Zorgplannen invullen 

12u – 12u30  ↗ Middagpauze 

12u30 – 13u30  ↗ Middagtoer + EWS 

13u30 – 15u30 ↗ Opruimen verpleegpost 
  ↗ Frigo controleren 
  ↗ Geleverde medicatie wegsteken 
  ↗ Hulp bij transfer patiënten 
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7.3.3 Laatdienst

13u30 – 13u45 ↗ Overdracht vroegdienst volgens SBAR + afspreken taken (veranderingen overlegblad,  
   transfers, toer, …) 

13u45 – 15u00 ↗ Medicatie klaarzetten van 14u tot 6u 
  ↗ Medicatietoer
  ↗ EWS toer
  ↗ Verder opvolgen chemo’s
  ↗ Toer met vroegdienst 

15u00 – 16u30  ↗ Overlegblad nakijken 
  ↗ Agenda nakijken voor volgende dag 
   » Vervoer radiotherapie: nakijken of het bevestigd is 
  ↗ Ontslagen voorbereiden voor volgende dag (zie checklist ontslag)
  ↗ Zorgplannen invullen 
  ↗ Medicatie apotheek in patiëntenvakje leggen + overtollige medicatie retour apotheek

16u30 – 16u45  ↗ Pauze 

16u45 – 18u30  ↗ Medicatietoer 
  ↗ Glycemiecontrole 
  ↗ Patiënten klaarzetten voor avondmaal 
  ↗ Broodbuffetwagen (weekend) 

18u30 – 19u00 ↗ Pauze 

19u00 – 20u00 ↗ Avondtoer met drie verpleegkundigen samen 

20u00 – 21u00  ↗ Medicatietoer 
  ↗ Veranderingen overlegblad controleren 
  ↗ Nuchterbriefje aan bed + uitleg aan patiënt:  
   nuchter voor onderzoek/ingreep 

21u00 – 21u45   ↗ Glycemiecontrole 
  ↗ Medicatie 22u toedienen 
  ↗ Ronde afsluiten 
  ↗ Geleverde medicatie wegsteken
  ↗ Medicatiekar aanvullen 
  ↗ Verpleegpost opruimen 

21u45 – 22u00  ↗ Overdracht nachtdienst 

Aandachtspunten:

Bij ontslag linnen van bed halen + urineverzamel bokalen weghalen 
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7.3.4 Nachtdienst 

21u45 – 22u00 ↗ Overdracht laatdienst volgens SBAR 

22u00 – 24u00 ↗ Medicatie controleren/toedienen
  ↗ EWS
  ↗ Patiënten goed leggen of verluieren waar nodig 

23u00 - 24u00  ↗ Toedienen medicatie 24u 
  ↗ Klaarmaken spoelers chemo 

24u00 - 01u00 ↗ Controle labo’s + klaarleggen 
  ↗ ijken glycemietoestellen + materiaal accu – check aanvullen

01u00 - 02u30 ↗ IV medicatie toedienen 
  ↗ Samen met PAAZ verpleegkundige medicatie klaarleggen
  ↗ Luiercontrole 
  ↗ Synops en agenda controleren 
  ↗ Etiketten IV medicatie volgende dag schrijven 
  ↗ Medicatie ijskast/ IV medicatie/ verdoving controleren en indien nodig retour apotheek 
  ↗ Verpleegpost opruimen 

02u30 - 03u00  ↗  Pauze

03u00 - 06u00 ↗ Zorgplannen schrijven 
  ↗  Vanaf 3u30 start ochtendtoer met PAAZ verpleegkundige 
   » Bloedafnames 
   » Patiënt verluieren 
   » Patiënt goed leggen
   » Diurese opvolgen

  ↗ Toedienen IV medicatie 
  ↗ Labo’s opsturen 
  ↗ Opnames chemo klaarleggen 
  ↗ Nakijken medische beeldvorming, eventueel microclave plaatsen in combinatie met  
   bloedafname

06u00 - 06u30  ↗ Linnenzakken opruimen en karren klaarzetten 
  ↗ Overige zorgplannen invullen 
  ↗ Agenda aanvullen indien nodig 
  ↗ Batterijen dects vervangen
  ↗ Overdracht blaadjes en agenda printen 

06u30 - 06u45 ↗ Overdracht vroegdienst 
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11 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.

12 Overlegstructuren

12.1  Verpleegkundig niveau

 
↗ Patiëntenoverdracht: dagelijks, bij aanvang van iedere shift
↗ Teamvergaderingen: 2x per jaar
↗ Werkgroepen: Pijn, ziekenhuishygiëne, diabetes, mentoren  

12.2  Met artsen 

 
↗ Zaalrondes
↗ Elektronisch patiëntendossier
↗ 6-maandelijks overleg hoofdverpleegkundige /medisch diensthoofd

12.3 Multidisciplinair Overleg

 
Artsen medische oncologie- hematologie, psychologen, PST, diëtisten, sociale dienst, oncocoachen, 
verpleegkundigen, kinesisten, pastorale dienst

13 Student specifieke informatie

13.1 Wat wij verwachten van een student

↗ Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen.
↗ Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme.
↗ Inzicht krijgen in de pathologie 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.: 09/246.23.00) + mailen naar hoofdverpleegkundige   
 (melissa.sucaet@azmmsj.be)
↗ Het invullen van een studentenenquête via PC op het einde van de stage (vóór de eindevaluatie).
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13.2  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, …
↗ Indien mogelijk bijwonen van onderzoeken/ ingrepen
↗ Mogelijkheid tot inoefenen van aangeleerde technieken
↗ Betrekking bij de patiënten overdracht
↗ Goede multidisciplinaire samenwerking.

14 Bronnen
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