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Dienstgebonden informatiebrochure D301 

 
 

 

 

1 Voorwoord 

 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom op D301. 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 D301 

Evelien Dekimpe en Peter De Maeschalck, onze mentoren 

Heike Picavet, Hoofdverpleegkundige 
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2 Voorstelling van de afdeling 

Naam van de afdeling: D301 

Kenletter: C 

Behorend tot zorgdomein: Klinische diagnostiek en behandeling 

Aantal bedden: 30       

Naam van de hoofdverpleegkundige: Heike Picavet 

Contactgegevens afdeling: 

 Verpleegpost: 09/246.51.01 

 Hoofdverpleegkundige: 09/246.51.10 

Bezoekuren: 14.00 uur tot 20.00 uur 

 

3 Patiëntenpopulatie 

Gehospitaliseerde patiënten met een gemiddelde verblijfsduur van 4 dagen voor: 

 Totale knieprothese 

 Totale heupprothese 

 Schouderprothese 

 Femurfractuur 

 Infecties na plaatsen prothese 

 

3.1 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 

 Medisch specialisme: Orthopedie/ Prothesechirurgie 

 Medisch diensthoofd: dr. Lootens - Secretariaat orthopedie: 09/225.58.71 

 

4.2 Verpleegkundig team 

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

 Scholingsgraad:  

* Verpleegkunde HBVO  

* Verpleegkunde BA 

 Bijkomende opleidingen:  

* BLS (2-jaarlijks) 

* Glycemie (2-jaarlijks) 

* Brand (2-jaarlijks) 

* Isolatiebeleid  

* …. 
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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 

Op onze afdeling werken wij heel erg nauw samen met verschillende paramedische diensten. Dit 
om het revalidatieproces van de patiënt zo vlot mogelijk te kunnen laten verlopen. 

 Kinesitherapie 

 Ergotherapie 

 Sociale dienst 

 

5 Pathologieën, behandelingen en onderzoeken 

 

Pathologieën Behandelingen Onderzoeken 

 

Arthrose van: 

 Heup 

 Knie 

 schouder 
 

 

 

 Totale heupprothese 

 Totale knieprothese 

 Schouderprothese 

 

 

 

Bloedonderzoek 

Botscan 

CT – scan 

RX 

NMR 

 

 

Fracturen van: 

 Humerus 

 Femur 

 

 

 Schouderprothese of OSM 

 Heupprothese of OSM 

 

 

6 Samenwerking met externen 

 Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)   

 Woon-en zorgcentra (WZC) 

 Revalidatiecentra      

 Huisartsen      

 Thuiszorg  

 Scholen       

 Vervoerdiensten 
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7 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid 

 

7.1 Shiften  

We werken volgens drie shiften: 

 Vroegdienst : 6u30 tot 15u  

 Laatdienst: 13u30 tot 22u 

 Nachtdienst: 21u45 tot 6u45 

 

7.2 Dagindeling  

 06.30 uur: overdracht van N naar V 

 06.45 uur: nazicht en toedienen van medicatie, glycemiecontrole 

opnames van patiënten 

ochtendzorg: hygiënische zorgen, wondzorg, nemen van EWS 

doktersronde 

invullen van dossiers 

voorbereiden van ontslag van patiënten 

 12.00 uur: middagmaal gevolgd door koffie voor patiënten 

 13.30 uur: overdracht van V naar L 

nazicht en toedienen van medicatie 

namiddagverzorging en nemen EWS 

 19.00 uur: avondverzorging  

invullen van dossiers  

 21.30 uur: overdracht van L naar N 

 

8 Meest voorkomende verpleegkundige verstrekkingen - procedures 

 Handhygiëne 

 Bedopschik 

 Manutentie 

 Fixatie 

 Hygiënische zorgen 

 Ochtendverzorging in bed/aan lavabo 

 Detailzorgen: mondverzorging, kammen van de haren, scheren van de mannelijke zorgvrager 

 EWS 

 Observatie bewustzijn en pijn 

 Gebruik van bedpan, urinaal, incontinentiemateriaal, urinecollector 

 Hulp bij eten en drinken 

 Toedienen medicatie per os, intramusculair en intraveneus 

 Wondzorg, verwijderen van drains, verwijderen van hechtingen 

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

 Capillaire en veneuze bloedafname 
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 Plaatsen en verwijderen van een infuus 

 

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  

 Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling 

* Starter: 3 – 6 en 12 maanden   

* > 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  

 

11.1 Mentoren 

Mentoren: de twee hoofdmentoren op de afdeling zijn Evelien Dekimpe en Peter De Maeschalck, 
verder zullen meerdere verpleegkundigen van de afdeling als mentor optreden. 

 

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. 
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 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.: 09/246.51.01) 

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

 Een ingevulde feedbackkaart. 

 

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. 

 De laatstejaarsstudenten wordt de kans geboden om een hartoperatie 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.  

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. 

 

 


