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Dienstgebonden informatiebrochure D303 

 
 

 

 

1 Voorwoord 

 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom op onze afdeling, D303. 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 D303 

Dominique De Wulf, Hoofdverpleegkundige  
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2 Voorstelling van de afdeling  

Naam van de afdeling: D303 

Kenletter: C 

Behorend tot zorgdomein: Zorgdomein 1, Klinische diagnostiek en behandeling 

Aantal bedden: 30       

Naam van de hoofdverpleegkundige: Dominique De Wulf 

Contactgegevens afdeling: 09/ 246.33.10 

Bezoekuren: 14.00 uur tot 20.00 uur  

 

3 Patiëntenpopulatie 

3.1 Algemeen  

 Gehospitaliseerde patiënten 

 Volwassenen     

 

3.2 Risicovolle patiënten of diensten 

 Spoedeisende patiënten 

 Canulepatiënten 

 Gefixeerde patiënten    

 Operatiepatiënten 

 Radiologische patiënten   

 Kwetsbare patiëntengroepen:  

* Zwakke ouderen  

* 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. 

 

4 Afdelingsspecifieke gegevens 

4.1 Medisch team 

 

4.1.1 Neurochirurgie  

 Medisch Diensthoofd: Dr. Tom Vandekerckhove  

 Dr Bleyen en Dr De Vlieger 

 Secretariaat: 09/246.72.00 

 

4.1.2 Orthopedie – rug en hals chirurgie 

 Verantwoordelijk arts: Dr. Paul Vanhouteghem 
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4.1.3 Oftalmologie  

 Medisch Diensthoofd: Dr. David Vanwynsberghe  

 Secretariaat 09/ 246 87 00 

 

4.2 Verpleegkundig team 

 Personeel bestaffing: conform wettelijk kader (zie ook begrotingscontrole en dienstrooster) 

 Scholingsgraad:  

* Verpleegkunde HbO5 

* Verpleegkunde Bachelor 

 Bijkomende competenties: niet van toepassing 

* Bijzondere Beroepstitels 

* Bijzondere bekwaamheden 

 Bijkomende opleidingen:  

* BLS ( jaarlijks) 

* Glycemie ( 2-jaarlijks) 

* Brand ( jaarlijks) 

* Canulezorg ( jaarlijks) 

 

 

4.3 Zorgondersteuning  

In aanvulling op het verpleegkundig team werken wij met een aantal 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, berging, 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 

 Kinesitherapie   

 Logopedie      

 Ergotherapie   

 Diëtiek 

 Radiologie    

 Spoed   

 Operatiekwartier  

 Labo  

 Polikliniek    

 Dialyse   

 Andere:  
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 Dienst Patiëntenbegeleiding  

* Support team palliatieve zorgen  

* Sociale dienst 

* Pastorale dienst 

* Onco coach  

* Psychologen  

 

5 Pathologie, behandelingen en onderzoeken  

5.1 Neurochirurgie 

5.1.1 Neurochirurgische ingrepen ter hoogte van de wervelkolom 

5.1.1.1 Anatomie  

De wervelkolom bestaat uit 31 tot 33 wervels :  

 7 halswervels (vertebrae cervicales) C1-C7  

 12 borstwervels (vertebrae dorsales) D1-D12 

 5 lumbale wervels (vertebrae lumbales) L1-L5 

 5 sacrale wervels (vertebrae sacrales) S1-S5 vergroeid tot het heiligenbeen (os sacrum)  

 3 tot 5 vertebrae coccygae vergroeid tot het staartenbeentje (os coccygis)  

 

Figuur 1: Wervel       Figuur 2: Werveldoorsneden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wervel bestaat uit: 

 Wervellichaam  

Bestaat uit spongieus been met een harde randlijst eromheen 

2 wervellichamen zijn met elkaar verbonden door de discus 

 Wervelboog  

Is verbonden met het wervellichaam door middel van de pedikel 

Bevat verschillende uitsteeksels (bijv. doornuitsteeksel d.u. op figuur 1) 

Bevat een bovenste en onderste tussenwervelgroeve 

 Wervelgat  

Door de opeenstapeling van de wervels krijgen we het ruggenmergkanaal (canalis vertebralis), 
waar het ruggenmerg zich in bevindt. 
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5.1.1.2 Diagnose  

Voor een goede medische behandeling van wervelkolomproblemen is het belangrijk dat de arts 
een nauwkeurige diagnose stelt. De arts bestudeert de medische achtergrond van de patiënt en 
verricht een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Ook zijn er allerlei diagnostische tests die 
aanbeveling verdienen.  

 

 Bij een NMR (Nucleaire Magnetische Resonantie) worden met behulp van magnetische velden 
en radiogolven tweedimensionale opnamen van de weke delen van het lichaam gemaakt. 

 Bij een CT (Computer Tomografie)-scan worden met röntgenstralen dwarsdoorsnede opnamen 
van zowel botten als weke delen gemaakt. 

 Myelografie: de radioloog injecteert een contrastvloeistof in het wervelkanaal en de 
zenuwwortels, en daarna wordt een röntgenopname gemaakt. Bij deze myelografie (myelum = 
ruggenmerg) wordt de liquorruimte als een witte kolom afgebeeld, waarin het ruggenmerg en de 
zenuwwortels er als zwarte uitsparingen in te zien zijn. De techniek wordt vooral gebruikt voor 
het afbeelden van tumoren van het ruggenmerg maar ook van de zenuwwortels van de 
paardenstaart (cauda) als deze door een hernia worden bekneld, deze toepassing wordt 
daarom ook wel caudografie genoemd. Door de komst van de NMR is dit onderzoek inmiddels 
op de achtergrond geraakt en wordt deze alleen nog uitgevoerd als NMR en CT scan 
onvoldoende informatie geven. Dit kan het geval zijn als een patiënt b.v. geen NMR onderzoek 
kan ondergaan (bij het dragen van een pacemaker is dit onderzoek niet mogelijk) of als er 
metalen implantaten zijn die het MRI beeld te veel verstoren. 

 Bij een botscan wordt radio-actief materiaal ingespoten, waarna met behulp van een 
computerscan beeldopnamen van het skelet worden gemaakt.  

 Met een EMG (elektromyografie) wordt de activiteit van een spier gemeten als reactie op een 
zenuwprikkel. 

 Een discogram is een röntgenonderzoek van de tussenwervelschijven met radioactieve 
kleurstof. 
 

Als de exacte oorzaak van de klachten is vastgesteld, kan een geschikte behandeling worden 
bepaald. 
 

De onderstaande aandoeningen kunnen zowel cervicaal als lumbaal voorkomen. 

 

5.1.1.3 Behandeling  

5.1.1.3.1 Discus Hernia 

Tussen het wervellichaam bevindt zich een tussenwervelschijf (discus). Deze bestaat uit een harde 
ring  (annulus fibrosus) en een zachte kern (nucleus pulposus). Bij degeneratie van de harde ring 
door bv. zware belasting, kan een deel van de zachte kern naar buiten dringen. 

Hernia (zie figuur 3) betekent een uitstulping of breuk. Dit veroorzaakt een pijnlijke druk op de 
zenuwwortel en heeft erge zenuwpijnen die kunnen uitstralen. Druk op het ruggenmerg kan 
neurologische uitvalsverschijnselen veroorzaken zoals gevoelloosheid, krachtvermindering en 
eventueel verlamming. 

Ingreep: het doel van een microdiscectomie is via een zo klein mogelijke wonde zoveel mogelijk 
discusmateriaal te verwijderen, zodat de druk op de zenuwwortels en het myelum opgeheven 
wordt. 

 

 

Figuur 3 : Discus Hernia 
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5.1.1.3.2 Laminectomie/Decompressie 

Bij stenose van het spinaalkanaal moet men plaats maken zodat de druk opgeheven wordt. 

Ingreep: bij een laminectomie (zie figuur 4) neemt men de lamina en het ligamentum flavum van de 
betrokken wervels weg. De stabiliteit blijft behouden doordat de 3 steunpijlers, namelijk de 
tussenwervelschijf en de 2 facetgewrichten behouden blijven. De reden om over te gaan tot een 
laminectomie is het plaats geven aan het ruggenmerg en de zenuwwortels. 

 

Figuur 4: Laminectomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.3.3 Fusie van wervels/Spondylodese 

 

Een fusie (zie figuur 5) is het vastzetten van wervels. Tijdens de operatie wordt de versleten discus 
verwijderd, in de plaats komen cages (zie figuur 6) of eventueel eigen bot, die zorgen ervoor dat de 
wervels aan elkaar kunnen groeien. De behandelende wervels worden extra gefixeerd met 
schroefjes en een plaat. 

Figuur 5: Fusie      Figuur 6: Cages 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 3 technieken : 

http://www.google.be/imgres?q=laminectomie&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=IRVyqvFZZSbGwM:&imgrefurl=http://o.elobot.eu/artikel/laminectomie&docid=nLtQlsILt424qM&imgurl=http://o.elobot.eu/s/bot6/6351.jpg&w=530&h=500&ei=pirgTsHnE4X54QS2pqGNBw&zoom=1


 
9 

 

 P.L.I.F. = Posterieure Lumbale Interbody Fusion 

Bij deze operatie wordt de wervelkolom langs de achterzijde benaderd, er wordt een insnede in de 
lage rug gemaakt. Dit wordt meestal gecombineerd met een interlaminaire decompressie en 
discectomie . 

Na verwijdering van het discusmateriaal wordt op de 2 wervellichamen d.m.v dilatatie - 
instrumenten distractie gegeven. Een beenent of cage gevuld met homologe enten wordt dan op 
de plaats van de discus bevestigd, zodat de 2 wervels op voldoende afstand van elkaar blijven. 
Later volgt er dan verbening.  

 

 A.L.I.F. = Anterior Lumbale Interbody Fusion 

Bij deze operatie wordt de lage rug benaderd door een insnede  in de buik. 

 

 T.L.I.F.= Transforaminale Lumbale Interbody Fusion (M.I. PLIF of minimale invasieve PLIF) 

Deze operatietechniek omvat 2 à 3 kleine insneden in de rug. Transforminaal wil zeggen dat men 
werkt via het foramen of wervelgat van de wervel. Het doel van deze operatie is om zachte 
weefsels zoals spieren en pezen zo weinig mogelijk te beschadigen. Er wordt geopereerd met een 
microscoop. 

5.1.1.3.4 Kyfoplastie 

Een wervelfractuur kan veroorzaakt worden  door osteoporose, kanker of een goedaardige tumor. 

Ballon-kyfoplastie is een minimaal invasieve procedure waarbij rugpijn aanzienlijk kan worden 

gereduceerd en de wervelfractuur kan worden hersteld. Er wordt gebruik gemaakt van 

orthopedische ballonnen om het gebroken bot op te tillen en het terug te plaatsen in zijn correcte 

positie.  

Figuur 7: Verloop kyfoplastie 

 

5.1.1.4 Liquorlek 

De hersen- en ruggenmergvloeistof (liquor cerebrospinalis) stroomt rondom de hersenen en het 
ruggenmerg (het centrale zenuwstelsel). Bij een liquorlek ontstaat er een opening in de hersen- of 
ruggenmergvliezen. Hierdoor stroomt er liquorvocht naar buiten en ontstaat er hevige hoofdpijn bij 
rechtop zitten of opstaan. Deze hoofdpijn kan afnemen door voldoende vocht in te nemen of door 
pijnstilling.  

Bij deze operatie wordt het lek  verholpen via een ‘epidurale bloedpatch’. Hierbij wordt op de plaats 
van het lek bloed van de patiënt tussen het buitenste ruggenmergvlies (dura mater) en de 
epidurale ruimte gespoten. Postoperatief volgt er strikte platte bedrust tot nader order, zijlig is wel 
toegestaan. 

 

 

5.1.1.5 Hersentumoren 

De grootte en de plaats van de tumor bepalen de mogelijkheid tot opereren. Of de tumor goed- of 
kwaadaardig is wordt bepaald door het type van de tumor.  

Stap 1:plaatsing ballon    Stap 2:ballon opblazen     Stap 3 holte creëren      Stap 4: holte vullen         Stap 5: interne gips 
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De diagnose van een hersentumor is pas zeker als men een biopsie heeft. Anatomopathologisch 
onderzoek geeft uitsluitsel of er nabehandeling zoals chemotherapie en bestraling nodig is. 

Mogelijke klachten die verwijzen naar de plaats van de tumor: 

 hemibeeld: hemiparese, - plegie : tumor ligt in tegenovergestelde hemisfeer pariëtaal 

 motorische afasie: spraakzone dominante hemisfeer 

 psychische veranderingen: frontaal 

 sensoriële afasie: temporaal, dominante hemisfeer 

 geheugenstoornissen: midden temporaal, hippocampus 

 hemianopsie: occipitaal kwab 

 

5.1.1.5.1 Goedaardige (Benigne) tumoren  

Meningeoma 
 ontstaan vanuit het hersenvlies (meningen)  

 goed begrensd, zeer vaatrijk 

 groeien zeer traag, hierdoor omvangrijk met veel hersenverdrukking als gevolg 

 

Figuur 8: Meningioom 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Neurinomen  
 meestal uitgaande van de gehoorzenuw (N. Acousticus)  

 traag groeiend 

 wordt vaak laat gediagnosticeerd door weinig symptomen: gehoorverlies, vertigo, tinnitus, 
duizeligheid 

 doorgroei naar andere craniale zenuwen en hersenstam (postoperatief facialisverlamming) 

 brughoektumor 

 

Hypofyse-adenomen 
 deze tumoren geven stoornissen in de hormonenhuishouding en worden onderverdeeld volgens 

de hormonen die ze vrijgeven. 

 de hypofyse ligt in het Turks Zadel (sella tursica), de letsels kunnen transsfenoïdaal (via de 
neus en zeefbeen) verwijderd worden. 

 postoperatief is soms hormoonsubstitutie noodzakelijk. 

 

 

 

 

Figuur 9: hypofyse adenoom 
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5.1.1.5.2 Kwaadaardige (Maligne) tumoren 

 Uitzaaiingen (Metastasen) 

* meest voorkomende hersentumoren 

 Gliomen 

* ontwikkelen uit gliacellen en zijn dus infiltrerend 

 Astrocytomen graad I en II 

* vaak bij jonge patiënten 20 – 40 jaar 

* meestal goed operabel tenzij de tumor in een levensbelangrijke zone ligt vb. diëncefalon 

* nabehandeling met radiotherapie noodzakelijk 

* overlevingsduur afhankelijk van chirurgische mogelijkheden  

  Astrocytoom graad III 

* kwaadaardig en infiltrerend 

* meestal nog goed operabel 

* stralengevoelig 

* overlevingsduur met max.behandelingsduur van 3 - 5 jaar 

 Astrocytoom IV of Glioblastoma multiforme 

* zeer kwaadaardig 

* komt voor vooral tussen de 40 en 60 jaar 

* chirurgisch moeilijk volledig te verwijderen door de verregaande infiltratie via de sleuven 

* stralengevoelig, chemotherapie  

* overlevingsduur 18 tot 24 maanden met max. behandeling. 

 

5.1.1.6 Hersenbloedingen (hematoom) 

Er bestaan meerdere typen hematomen (=bloeduitstorting) , die in de neurochirurgie 
onderscheiden worden naargelang van hun ligging ten opzichte van de hersenvliezen. 

Er zijn drie hersenvliezen die de hersenen omhullen. Direct binnen het schedelbot is  

 Het harde hersenvlies of dura 

 Daarbinnen het spinnenwebvlies of arachnoïdea, dat haar naam dankt aan de spinragfijne 
draadjes waaruit het is opgebouwd 

 Het zachte binnenste vlies is de pia die direct op het hersenweefsel vastzit.  

 

 

 

Figuur 10: Anatomie van de hersenvliezen 
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5.1.1.6.1 Symptomen 

Het hematoom kan druk uitoefenen op de hersenen, waardoor er klachten zoals hoofdpijn, 
misselijkheid, explosief braken kunnen ontstaan. Andere veel voorkomende symptomen zijn:  
sufheid of bewusteloosheid, verlamming of parese van de ledematen, spraakstoornissen (vb. 
afasie), stuipen of epilepsie. Verder kunnen de cognitieve functies achteruit gaan (vb. toenemende 
verwardheid, geheugenverlies, evenwicht en gedragsveranderingen). 

5.1.1.6.2 Het stellen van diagnose 

Aan de hand van een CT of NMR hersenen. 

 

5.1.1.6.3 Indeling  

 Het chronische subdurale hematoom 

Zoals de naam subduraal aangeeft zijn chronische subdurale hematomen gelegen onder de dura 
maar op de arachnoïdea. De plaats tussen dura en arachnoïdea is een aanwijzing dat ze ontstaan 
door het scheuren van een brugvene. Een brugvene is een ader die het bloed van de hersenen 
dwars door de hersenvliezen naar buiten afvoert en onderweg de ruimte tussen dura en het 
hersenoppervlak moet overbruggen. 

 

 Het acute subdurale hematoom 

Dit type hematoom bevindt zich ook onder de dura en op de arachnoïdea. Het acute subdurale 
hematoom ontstaat in korte tijd en is altijd het gevolg van een ernstig schedelletsel, waarbij er 
ernstige kneuzingen van de hersenen heeft plaats gevonden en verscheuringen van brugvenen en 
andere vaten aan het hersenoppervlak. 

 

 Het epidurale hematoom 

Dit zijn bloeduitstortingen die buiten de dura, direct onder het schedelbot zijn gelegen. Ze ontstaan 
als gevolg van een klap op het hoofd waardoor een barst in de schedel is veroorzaakt. 

 

 Subarachnoïdale bloedingen 

De bloedingen die plaats vinden onder de arachnoïdea maar buiten de pia, noemt men 
subarachnoïdale bloedingen. Omdat deze ruimte tussen arachnoïdea en pia gevuld is met 
hersenvocht (liquor), vermengt het bloed zich hiermee en komt het niet tot een stolsel of 
hematoom. Deze bloedingen ontstaan meestal door het barsten van een vaatafwijking van de 
hersenen zoals een hersenaneurysma. 

 

5.1.1.7 Intracerebrale hematomen 

Zo noemt men de bloedingen die onder de pia, dus in het hersenweefsel plaatsvinden. Ook deze 
kunnen ontstaan door het barsten van een vaatafwijking, maar meestal zijn ze het gevolg van het 
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barsten van een hersenvat door een te hoge bloeddruk, suikerziekte of ontstekingen van de 
bloedvaten. 

 

5.2 Hoofd- en halschirurgie 

5.2.1  Totale laryngectomie 

Een totale laryngectomie is het verwijderen van een tumor ter hoogte van de larynx. Na deze 
ingreep heeft de patiënt een tracheostomie. Een tracheostomie is een permanente (onomkeerbaar) 
opening ter hoogte van de hals. 

 

Figuur 11:  

 

 

Afbeelding van website http://www.amdebruine.info/laryngectomie.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Oftalmologie 

 

Figuur 12:  
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Afbeelding van website van de Belgische Orthoptische Vereniging (BOV) 

 

5.3.1 Vitrectomie  

De belangrijkste indicatie is een netvliesloslating, dit kan spontaan, door een trauma of door een 
postoperatieve complicatie. Vitrectomie of glasoperatie betekent letterlijk het verwijderen van het 
glasvocht. Het is een operatie aan de binnenkant van het oog, waarbij het (glas)vocht wordt 
vervangen door een andere vloeistof. De houding na de operatie is zeer strikt na te volgen, zodat 
het netvlies op zijn juiste positie blijft. 

 

5.3.2 Corneatransplantatie (hoornvlies) 

De cornea of het hoornvlies is het voorste, doorschijnende vlies van de oogbol, waarlangs de 
beelden het oog binnen komen. Een vervorming of vertroebeling kan ontstaan als gevolg van een 
vroegere operatie, een trauma, een oogontsteking of erfelijke oogaandoeningen. Wanneer het zicht 
niet kan verbeterd worden door hulpmiddelen (bril, lenzen of oogdruppels) kan een 
corneatransplantatie overwogen worden. Opnieuw is de houding postoperatief belangrijk.  

 

5.3.3 Trabeculectomie of NPDS (glaucoom) 

Glaucoom betekent een verhoging van de druk (normaal: tussen 10 en 22) in de oogbol, waardoor 
een schade kan optreden ter hoogte van de oogzenuw met visusdaling tot gevolg. In eerste 
instantie kan de druk verlaagd worden door oogdruppels. Indien onvoldoende drukdaling, kan 
glaucoomchirurgie worden uitgevoerd. 

Er bestaan verschillende operatietechnieken, bij voorkeur een trabeculectomie of NPDS (Niet 
perforerende diepe sclerectomie). Bij deze operaties wordt een soort ventieltje of luikje gecreëerd 
in de wand van het oog. Zo kan er extra oogvocht ontsnappen via dit luikje en wordt een stabiele 
oogdruk bekomen.  

 

6 Samenwerking met externen 

 Rust-en verzorgingstehuizen (RVT)   

 Woon-en zorgcentra (WZC) 

 Revalidatiecentra      
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 Ziekenhuizen (Zorgprogramma gebonden) 

 Huisartsen      

 Thuiszorg  

 Scholen       

 Vervoerdiensten 

     

7 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid 

 

7.1 Zorgzones 

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

 

7.2 Shiften  

We werken volgens drie shiften: 

 Vroegdienst : 6u30 tot 15u  

 Laatdienst: 13u30 tot 22u 

 Nachtdienst: 21u45 tot 6u45 (enkel 3e jaar studenten) 

 

7.3 Dagindeling  

 

7.3.1 Vroegdienst 

 6u30  Patiënten overdracht van nacht- naar vroegdienst  

 6u45   Nazicht en bedeling medicatie en controles van de mobiliteit en sensibiliteit 

Glycemie controleren 

             Patiënten klaarmaken voor het OK, volgens operatieschema 

 7u    Patiënten rechtop zetten voor het ontbijt ( indien nodig) 

   Ochtendverzorging + verpleegplannen invullen en opnames 

 8u30  Artsenronde 

 10.20 -10.30u  pauze studenten 

 11u   Medicatietoediening en glycemie controleren 

 11u30   Middagmaal ( hulp bieden waar nodig) 

 12u   EWS en mobiliteit en sensibiliteit controleren 

 

7.3.2 Avonddienst  

 13u30   Patiënten overdracht op de kamer  

 14u    Medicatietoediening , ontslagen regelen 

 14.20-14.30u  pauze studenten 

 15u15  Namiddagverzorging 

 17u30  Avondmaal ( hulp bieden waar nodig), medicatietoediening en glycemie 

controleren 

 20u00  Avondverzorging, medicatietoediening, EWS en mobiliteit en   
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                                 sensibiliteit controle 

verpleegplan invullen, EWS controles en opnames 

 21u45   Patiënten overdracht van avond- naar nachtdienst  

 

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 commpas van ons ziekenhuis. 

 

8.1 Basiszorg 

 

 Toediening en hulp bij hygiënische zorgen 

 Hulp bij mobiliteit 

 Hulp bij uitscheiding 

 Hulp bij voeding bij patiënten zonder slikproblemen 

 

8.2 Behandelingen 

 

8.2.1 Ademhalingsstelsel 

 Luchtwegenaspiratie 

 Zuurstoftherapie 

 Aërosoltherapie 

 

8.2.2 Bloedsomloopstelsel 

 Plaatsen van perifere katheters 

 Aanbrengen van verbanden of kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze 
aandoeningen 

 Voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze perfusie en bloedtransfusie 

 Verwijderen van diep-veneuze en perifere katheters 

 Aanprikken van een port a Cath 

 Kennis van een PICC  

 

8.2.3 Spijsverteringsstelsel 

 Voorbereiding, uitvoering en toezicht op  

* Lavement 

* Rectale sonde plaatsen 

* Toedienen sondevoeding via maagsonde of peg sonde 

 

8.2.4 Urogenitaal stelsel 

 Voorbereiding, uitvoering en toezicht op 

* Blaas sondage 

* Urinestaal nemen 
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 Verzorging cystofix 

 Gebruik bladderscan 

 

8.2.5 Huid en zintuigen 

 Voorbereiding, uitvoering en toezicht op  

* Aseptische en antiseptische wondverzorging 

* De verzorging van wonden met wieken en drains 

 Voorbereiding, uitvoering en toezicht op verwijderen van haakjes of draadjes, wieken en drains 

 

8.2.6 Metabolisme 

In evenwicht houden van de vocht- en voedingbalans. 

 

8.2.7 Medicamenteuze toedieningen 

 Voorbereiding en toedienen van medicatie via de volgende toegangswegen : 

* Oraal 

* Rectaal 

* Subcutaan 

* Intramusculair 

* Intraveneus 

* Via luchtweg 

* Via maagsonde  

* Transdermaal 

* Oog- en oor indruppeling 

 

8.2.8 Bijzondere technieken 

 Verzorging tracheo(s)tomie 

 Observatie lumbale drain  

 

8.2.9 Voedsel- en vochttoediening 

 Enterale vocht- en voedseltoediening 

 Parenterale voeding 

 

8.2.10 Mobiliteit 

 De patiënt in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen (tillift) 

 Mobiliseren van een neurochirurgische patiënt 

 

8.2.11 Hygiëne 

 Specifieke hygiënische zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling 

 Hygiënische zorgen bij patiënten met ADL-beperking 

 



 
18 

 

8.2.12 Fysische beveiliging 

 Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels : fixatiemiddelen, isolatie, beveiliging 

 Maatregelen ter preventie van infecties 

 Maatregelen ter preventie van decubitusletsels 

 

8.3 Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose 

 Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels 

 Voorbereiding van en assistentie bij invasieve ingrepen tot diagnosestelling 

 Afname stalen: 

* Bloedafname door veneuze of capillaire punctie 

* Urinestaal 

* Coprostaal 

* Sputumstaal 

* Screening MRSA en CPE 

* EKG 

 Assisteren bij lumbale punctie 

 

9 Overlegstructuren 

9.1 Verpleegkundig niveau 

 Patiënten overdracht: dagelijks, bij aanvang van iedere shift via ISBARR 

 Teamvergaderingen: 2 a 3 maal 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 

 Jaarlijks  overleg hoofdverpleegkundige /medisch diensthoofd/zorgmanager  

 

9.3 Multidisciplinair Overleg (met 3 of meer disciplines - MDO) 

 1x per week met neurochirurgen 
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10 Aandacht veiligheid en beperken risico’s 

 Aandacht voor valriscico : zie procedure 

 Gefixeerde patiënten : zie procedure 

 Agressie 

 Verdwenen patiënt 

 

11 Student specifieke informatie  

 

11.1 Mentoren 

 Daisy De Keuleneir 

 Tineke De Smet 

 Sarah Goeteyn 

 Dephny De Vetter 

 

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 33 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. 

 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. 
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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 mentorschap. 

 

De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op intranet. 

 

 


