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Dienstgebonden informatiebrochure D401 
 

 

 

 

1 Voorwoord 
 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom op onze afdeling D401. 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 D401 

Anansa Muylaert  en Jessica Van Damme, onze mentoren 

Hilde Vermeulen, hoofdverpleegkundige 
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2 Voorstelling van de afdeling 
Naam van de afdeling: D401 

Kenletter: C 

Behorend tot zorgdomein: Klinische diagnostiek en behandeling  

Aantal bedden: 30 

Naam van de leidinggevende: Hilde Vermeulen 

Contactgegevens afdeling: 09/246.41.00 

Bezoekuren: 14u00 - 20u00 

 

3 Patiëntenpopulatie 

3.1 Algemeen  
• Gehospitaliseerde patiënten 

• Volwassenen     

 

3.2 Risicovolle patiënten of diensten 
• Gefixeerde patiënten    

• Patiënten met een overdraagbare ziekte   

• 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. 

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 

4.1.1 Algemene Abdominale Heelkunde  
• Medisch diensthoofd: Dr. Pieter Pletinckx  

• Secretariaat: 09/246.74.00 of 09/246.74.01 

 

 

4.1.2 Gynaecologie  
• Medisch diensthoofd: Dr. Dirk Van Den Broecke 

• Secretariaat: 09/222.61.39 
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4.1.3 Urologie 
• Medisch diensthoofd: Dr. Filip Ameye  

• Secretariaat: 09/ 246 79 00 

• Medisch Centrum Gentbrugge:  09/260.36.30 

 

4.2 Verpleegkundig team 
• Personeelsbestaffing: conform wettelijk kader (zie ook begrotingscontrole en dienstrooster) 

• Scholingsgraad:  

* Verpleegkunde HBOV  

* Verpleegkunde BA 

• Bijkomende competenties: geen BBT/BBK van toepassing  

• Bijkomende opleidingen:  

* BLS (2-jaarlijks) 

* Glycemie (2-jaarlijks) 

* Brand  en fixatie  (2-jaarlijks) 

* Isolatiebeleid  

• Uroverpleegkundige: 

* De uro- en/of oncologische patiënt kan bijgestaan worden door een uroverpleegkundige .  
Zij geven uitleg bij operaties (vb. Brickeroperatie) en urologische behandelingen of 
technieken bv. Cystofix, zelfsondage,… 

* Smeets Ann: 09/246.79.21 

* Delbaere Sofie:  09/246.79.23 

• Oncologische verpleegkundigen of oncocoachen  

* Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met kanker. Zij 
begeleiden de patiënt reeds voor de opname en verder. Hun taken zijn: een luisterend oor 
bieden, begeleiden voor en na een operatie, uitleg geven over operaties en 
behandelingen,…. Elke patiënt krijgt een vaste oncocoach verpleegkundige toegewezen.  

 

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, het middagmaal, en het avondmaal op de 
verpleegafdelingen. Ook tijdens het weekend (behalve  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 
• Kinesitherapie   

• Logopedie      

• Ergotherapie  

• Diëtiek 
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• Interne Liaison 

• Radiologie    

• Spoed  

• Operatiekwartier  

• Labo  

• Polikliniek    

• Dialyse   

• Dienst Patiënten begeleiding  

* PST   

* Sociale dienst 

* Pastorale dienst 

* Oncocoaches  

* Dienst Psychologie 

  

5 Pathologie, onderzoeken en behandelingen 
De dienst D401 is hoofzakelijk een heelkundige afdeling voor gehospitaliseerde patiënten. De 
meest voorkomende ingrepen zijn abdominale, urologische of gynaecologische ingrepen. Onze 
patiënten vormen een gemengd publiek van alle leeftijden.  

Frequent voorkomende onderzoeken  

• Bacteriologische kweken: urinekweken, wondvocht,… 

• Bloedonderzoek 

• CT scan 

• ECG 

• Echografie 

• Bladderscan 

• RX overzicht abdomen 

• RX thorax 

• NMR 

 

5.1 Abdominale heelkunde 

5.1.1 Pathologie 
• Gastro intestinale pathologie, waaronder tumoren (slokdarm, maag, darm, rectum)   

• Ontstekingsziekten van maag / darm (diverticulitis, ziekte van Crohn, Collitis ulcerosa) 

• Milt ziekten 

• Schildklierlijden  

• Galblaas : cholecystitis 

• Hernia : liesbreuk, navelbreuk, wondbreuk, breuk in buikwand 

 

5.1.2 Onderzoeken  
Specifieke onderzoeken gerelateerd aan de abdominale pathologie 

• Echo abdomen 

• CT abdomen 
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• RX ovezicht abdomen 

• Slikact =slokdarm -maag –duodenum 

• Bloedonderzoek 

• Copro 

 

5.1.3 Behandelingen  

Maagoperaties 
• Gastric Bypass: bij een Gastric Bypass wordt de twaalfvingerige darm en een deel van de 

dunne darm van de spijsvertering uitgesloten. Door behulp van nieten wordt het bovenste 
maaggedeelte afgesloten en een nieuw kleiner maagreservoir gemaakt. De nieuwe maag wordt 
dan terug verbonden met de dunne darm. Het einde van de twaalfvingerige darm wordt verder 
verbonden met de dunne darm voor de verteringssappen. De oude maag wordt dus overbrugd 
of gebypassed. 

• Totale of Partiële gastrectomie : volledige of gedeeltelijke wegname van de maag (vaak omwille 
van tumoren) 

 

Darmoperaties: dikke en dunne darm 
Indicaties voor een darmoperatie zijn:  

• Darm necrose 

• Tumoren : benigne of maligne 

• Infectieziekten: ziekten van Crohn en Colitis Ulcerosa, diverticulitis 

• Darminvaginaties 

• Obstructie 

 

Soorten operaties: 

• Linker hemicolectomie: verwijdering van de linker helft van dikke darm. 

• Rechter hemicolectomie: verwijdering van de rechter helft van de dikke darm. 

• Hartmann: is een acute operatie van de dikke darm (vb bij darm necrose) met aanleggen van 
een (tijdelijk) eindstandig stoma. 

• Miles Pauchet: chirurgische ingreep waar het rectum wordt verwijderd, met aanleggen van een 
definitief colostoma. (bij rectum tumoren waarbij de sluitspier ook is ingenomen). Hierbij heeft 
de patiënt ook een naad peri-anaal. 

• Sigmoïdectomie: chirurgische operatie waar het sigmoïd wordt verwijderd. 

• Herstel continuïteit: na een herstel periode van 6 tot 8 weken, ingreep voor het wegnemen van 
een tijdelijk stoma, waarbij de continuïteit van de darm opnieuw wordt hersteld. 

 

In sommige gevallen wordt bij de darmoperatie een stoma aangelegd. We maken hierbij een 
onderscheid tussen een colostoma (dikke darm) en een ileostoma (dunne darm). 

 

Eventratie 
Bij deze ingreep wordt de breuk hersteld dmv een netje : vb. een abdominale breuk, liesbreuk, 
navelbreuk, wondbreuk 

Nissen :  
herstel operatie van maagbreuk 
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5.2 Gynaecologie 

5.2.1 Pathologie 
• Borsttumoren 

• Uitgezaaide gynaecologische tumoren 

• Baarmoedertumoren 

• Ovaria tumoren 

• Verzakking van blaas, baarmoeder, rectum 

 

 

5.2.2 Onderzoeken  
Specifieke onderzoeken gerelateerde aan de gynaecologische pathologie 

• Sentinel onderzoek 

• Mammografie 

• Echografie 

• RX overzicht abdomen 

• Vaginale echografie 

  

 

5.2.3 Behandelingen  

Borstoperaties 
• Borstbiopsie: wegname van een fragment van de borstklier. 

• Sentinelklier: wegname van het eerste klierstation in de oksel na voorafgaand reperage met 
radioactieve stralen (preoperatief wordt er een radioactieve tracer ingespoten in de borst om 
een lymfoscintigrafie (onderzoek waar de lymfevaten worden zichtbaar gemaakt) te kunnen 
doen). 

• Volledige lymfeklieruitruiming: wegname van alle lymfeklieren uit de oksel. 

• Mammectomie: wegname van de volledige borstklier.  

 

Buikoperaties 
• Laparoscopische adnexectomie: verwijdering van één of beide eierstokken. 

• Een extra-uteriene zwangerschap: buitenbaarmoederlijke zwangerschap. 

• PID: acute bekkenontsteking (Pelvic inflamatory disease). 

• Vaginale hysterectomie: vaginaal verwijderen van de baarmoeder. 

• Abdominale hysterectomie: abdominaal verwijderen van de baarmoeder met of zonder 
eierstokken. 

• Wertheim : uitgebreide hysterectomie (met ovaria en lymfeklieren) 

• Laparoscopisch geassisteerde vaginale hysterectomie: ingreep waarbij de baarmoeder 
laparoscopisch wordt losgemaakt om dan vaginaal verwijderd te worden. 

• Exploratieve laparotomie: diagnostische en therapeutische buikoperatie. 

• Blaasopnaaiing (colporaphia anterior) ten gevolgen van een verzakking van de blaas. 

 

http://www.gynaecologiegent.be 

http://www.gynaecologiegent.be/
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5.3 Urologie 

5.3.1 Pathologie 
• Blaastumoren : benigne (poliepen)  en maligne 

• Prostaat tumoren : benigne en maligne 

• Niertumoren 

• Nierstenen 

• Pyelonefritis 

• Poli cystische nieren 

• Incontinentie 

• Verzakkingen blaas, vagina, rectum 

• Vernauwde urethra 

• Opstijgende urineweginfecties 

 

5.3.2 Onderzoeken  
Specifieke onderzoeken gerelateerde aan de urologische pathologie 

• Cystoscopie  

• Cystografie 

• Urine bewaren en zeven 

• Urine kweek 

 

5.3.3 Behandelingen  

Ingrepen ter hoogte van de nieren 
• Laparoscopische pyeloplastie: ingreep waarbij het pyelum of het nierbekken wordt hersteld of 

versterkt, of waarbij een steen uit het nierbekken wordt verwijderd. 

• (Laparoscopische) nefrectomie: operatieve verwijdering van een nier. 

• Robot geassisteerde laparoscopische partiële nefrectomie: operatieve gedeeltelijke verwijdering 
van de nier (afhankelijk van de grootte van de tumor) met gebruik van  de robot chirurgie. 

 

Ingrepen ter hoogte van de blaas 
• TUR-blaas = Trans Urethrale resectie: via de urethra schuift men een katheter op om zo biopten 

te nemen of om poliepen van de blaas te verwijderen. In sommige gevallen wordt er gebruik 
gemaakt van Hexvix. Dit is een fluorescerend product om zo moeilijk op te sporen tumoren 
zichtbaar te maken. 

• Partiële cystectomie: het gedeeltelijk verwijderen van de blaas via laparotomie. 

• Laparoscopische cystopexie: opnaaiing van de blaas. 

• TOT/TVT/TVTO: bij deze operatie gaat men de blaas ondersteunen in geval van stress-
incontinentie. 

• Cystectomie en vervangblaas: verwijderen van de blaas en een vervangblaas construeren met 
een stuk dunne darm. 

• Bricker en cystectomie: de ingreep waarbij men met behulp van een darmlis ( 10 tot 15 cm) een 
nieuwe uitgang (urostoma) maakt. De twee urineleiders of ureters worden hierop ingeplant en 
zorgen voor een continue afloop van urine via een stoma. 
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Ingrepen ter hoogte van de prostaat 
• TUR-prostaat= Trans Urethrale Resectie: via de urethra schuift men een katheter op om zo 

prostaatweefsel weg te snijden. Prostaat kapsel blijft hierbij bewaard. 

• LAD+ PPB= laparoscopische lymfadenectomie + prostaatbiopten: verwijderen van lymfeklieren 
en nemen van prostaatbiopten. 

• Hemostatische prostatectomie: wegsnijden van de prostaat via laparoscopie (kapsel blijft 
zitten). Dit is een soort blinde vorm van wegnemen van de prostaat, en vaak bloederig postop. 

• Radicale Prostatectomie: volledig verwijderen van de prostaat via laparotomie (kan ook 
laparoscopisch). Kapsel wordt hierbij ook verwijderd. 

• Laser TUR-prostaat: transurethraal (via de plasbuis) vaporiseren (stuk voor stuk verdampen en 
wegsnijden) van prostaatweefsel. Normaal gezien zijn er dan minder tot geen bloedingen. 

• Robot geassisteerde laparoscopische radicale prostatectomie: deze ingreep wordt uitgevoerd 
bij patiënten met lokaal beperkt prostaatcarcinoom en is te vergelijken met een open of radicale 
prostatectomie. Technisch gezien benadert deze ingreep de laparoscopische techniek. 

• Brachytherapie: dit is een inwendige bestraling van de prostaat. De arts plaatst kleine 
radioactieve bronnen direct of naast het kankergezwel. 

 

Ingrepen ter hoogte van de urethra 
• Urethra-plastie en/of urethrectomie: is een ingreep waarbij de urethra wordt hersteld of 

versterkt, al dan niet met een gedeeltelijke verwijdering van de urethra. 

• Sachse/otis: verwijderen van de urethra. 

 

Ingrepen ter hoogte van ureters 
• Ureter-re-implantatie: ingreep waarbij de urineleider wordt geïmplanteerd op de blaas. 

• Psoas hitch of Boari flap: reïmplantatie van het middendeel van de ureter in de blaas of het 
nemen van een flap om te zorgen voor een constructie van een neo-ureter. 

 

6 Samenwerking met externen 
• Rust-en verzorgingstehuizen (RVT)   

• Woon-en zorgcentra (WZC) 

• Revalidatiecentra      

• Huisartsen      

• Thuiszorg  

• Scholen       

• Vervoerdiensten 

 
 

7 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid 

7.1 Zorgzones  
Onze dienst bestaat uit 3 zones waarbij telkens  1 verpleegkundige wordt toegewezen, in de 
ochtendzorg evt bijgestaan door een tweede verpleegkundige, student  : 

• Zone 1: Kamer 4101 - 4110/1 

• Zone 2: Kamer 4110/2 - 4115/1 

• Zone 3: Kamer 4115/2 – 4122 
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7.2 Shiften  
We werken volgens drie shiften: 

• Vroegdienst : 6u30 tot 15u00  

• Laatdienst: 13u30 tot 22u00 

• Nachtdienst: 21u45 tot 6u45 

 

7.3 Vroegdienst 
• 6u30 uur tot 6u45:  

* Gerichte overdracht per zone (tijdig starten, kort en bondig = slechts 5 min per zone) 

• Vanaf 6u45:  

* Medicatie ronde: zowel intraveneuze als orale medicatie + installeren pat voor ontbijt. 

* Bloedafnames 

* Opsturen van aanvragen voor onderzoeken  

* Overlopen met de collega’s van BBW of patiënten al dan niet mogen eten. 

* Starten met de zorg:  

- Gedurende de hele voormiddag worden de patiënten verzorgd:  

- Helpen met wassen of geven van een bedbad en opzetten in de zetel na verzorging. 

- Bepalen van EWS-score (nemen van bloeddruk, Pols,  temperatuur, saturatie en controle 
van ademhaling) +Vas score noteren en opvolgen indien nodig 

- Specifieke postoperatieve zorg: verwijderen infusen, verwijderen / inkorten drains, 
verzorgen maagsonde, blaassondes, observatie centraal of perifeer infuus, pijnpomp…. 

- Op ronde met de arts: per patiënt komt er dagelijks een arts langs samen met de 
verantwoordelijke verpleegkundige. Aanpassingen in opnameboek, overlegblad. 
PC toerkar heropstarten na toer arts 

- Invullen verpleegkundige fiches: elke shift wordt er een verslag gemaakt van de geboden 
zorg + planning voor de volgende dag bij voorkeur direct gekoppeld aan de zorg per pat. 

- Opnemen van nieuwe patiënten: anamnese, preoperatieve voorbereidingen en 
klaarmaken voor operatie. 

- Uitvoeren medische opdrachten 

* Aanvullen zorgkarren en linnenkarren 

* Beantwoorden van beloproepen 

* Patiënten afhalen van intensieve zorgen en installeren 

* Telefoons beantwoorden 

• 12u: medicatie toedienen en (klaarzetten voor de laatdienst) en glycemiecontrole 

• 13u30: overdracht geven aan de laatdienst per zone 

• 14u- 15u: medicatierondes afsluiten, overlegblad afvinken, helpen met de laatdienst, PC  
medicatiewagen heropstarten 

• 15u: einde van de vroegdienst. 

7.4 Laatdienst 
• 13u30: start van de laatdienst: overdracht door de vroegdienst (per zone max 15 min) 

• Vanaf 14u: intraveneuze en per os medicatie (uitzetten) en uitdelen. 

• (Ronde met de arts) 
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• Patiënten afhalen van intensieve of andere diensten (transfer, geplande operaties) 15u15-17u: 
wordt de namiddagverzorging gedaan 

* Bepalen van EWS-score + VAS:  

* Opzetten in zetel en/of stimuleren om te bewegen, wisselhouding toepassen 

* Toedienen medicatie 

* Wondzorg die in bepaalde gevallen meermaals per dag nodig is 

* Specifieke postoperatieve zorgen toedienen / observaties 

* Beantwoorden beloproepen 

* Telefoons beantwoorden 

* Bezoek te woord staan 

* Controle wonden, drains,… 

* Ledigen urinezak 

• Vanaf 17u: 

* overlopen met de collega’s van BBW of patiënten mogen eten of niet / installatie pat voor 
maaltijd aan tafel of in bed 

* Voorbereiden voor de avondtour. 

• Vanaf 19u: start nieuwe medicatietoer 

* Toedienen van inspuitingen, orale medicatie en medicatie via het infuus toedienen 

* Patiënten installeren voor de nacht: herpositioneren, terug in bed leggen, alles dichtbij 
zetten, extra’s (vb. water),…+ orde kamer herstellen voor nacht 

* Invullen van de verpleegfiches 

* Accu check toestel : controle uitvoeren met beide  flesjes  

* Aanvullen zorg- en linnenkarren 

* Opruimen spoelruimte 

 
Op het einde van de laatdienst worden er nog wat voorbereidingen getroffen voor de nachtdienst 
zoals ontslagen klaarleggen voor de dag nadien, medicatie klaarleggen, glycemie controle…. 
22u einde van de laatdienst. 
 

7.5 Nachtdienst 
• 21u45 start van de nachtdienst 

• 21u45- 22u: overdracht van laatdienst naar de nachtdienst : 3 zones elk 5 minuten 

• 22u tot 24u: start nachttoer 

* Pijnmedicatie en slaapmedicatie toedienen 

* Patiënten (her)installeren voor de nacht 

* EWS-score bepalen + VAS 

* Controle infusen, drains, sondes, … 

• Tussen 24u en 04u 

* Verpleegdossier invullen 

* Medicatie voor vroegdienst klaarzetten 

* Extra medicatie toedienen 

* Extra EWS-score bepalen 

* Beloproepen  

* ….. 
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• 04u start nachttoer 

* Bepalen EWS-score + VAS 

* Vochtbalans bereken 

* Drains, sondes,…ledigen 

* Bloedafnames 

* Ontvangen recovery patiënten 

* …… 

• 6u30: overdracht aan de vroegdiensten : 3 zones elk 5 minuten 

• 6u45:einde van de 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 de intranetsite van ons ziekenhuis. 

 

8.1 Basiszorgen 
• Toediening van, en hulp bij, hygiënische zorgen 

• Hulp bij mobiliteit 

• Hulp bij uitscheiding 

• Hulp bij gewone voeding 

 

8.2 Behandelingen 

8.2.1 Ademhalingsstelsel 
• Luchtwegenaspiratie- en drainage 

•  Zuurstoftoediening 

 

8.2.2 Bloedsomloopstelsel 
• Plaatsen en verwijderen van intraveneuze katheters in perifere venen 

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

• Voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze perfusies en transfusies eventueel 
met technische hulpmiddelen 
 

8.2.3 Spijsverteringsstelsel 
• Voorbereiding, uitvoering en toezicht op: 

* Darmspoeling 

* Lavement 

• Plaatsen van maagsonde 

• Verzorgen van jejunostomiesonde 

• Verzorgen ileo- en colostoma 

 

 



 
14 

 

8.2.4 Urogenitaal stelsel 
• Voorbereiding, uitvoering en toezicht op blaassondage 

• Blaasspoelingen 

• Verzorgen urostoma 

• Verzorgen nefrostomiesonden 
 

8.2.5 Huid en zintuigen 
• Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op: 

* Aseptische en antiseptische wondverzorging 

* De verzorging van wonden met wieken en drains 

• Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op: 

* Verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal, cutane wieken en drains en cutane katheters 

• Verwijderen van een epidurale katheter 
 

8.2.6  Metabolisme 
• In evenwicht houden van de vochtbalans 

 

8.2.7 Medicamenteuze toedieningen 
• Voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toegangswegen: 

* oraal (inbegrepen inhalatie) 

* rectaal 

* subcutaan 

* intramusculair 

* intraveneus 

* via luchtweg 

* via gastro-intestinale katheter 

* oogindruppeling 

* percutane weg 

•  Voorbereiding en toediening van een medicamenteuze onderhoudsdosis via een door de arts 
geplaatste epidurale katheter met als doel een langdurige analgesie bij de patiënt te verkrijgen. 
 

8.2.8 Voedsel- en vochttoediening 
• Enterale vocht- en voedseltoediening 

• Parenterale voeding 
 

8.2.9 Mobiliteit 
De patiënt in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht 
hierop. 
 

8.2.10 Hygiëne 
• Specifieke hygiënische zorgen als voorbereiding op een onderzoek of behandeling 

• Hygiënische zorgen bij patiënten met ADL-dysfunctie 
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8.2.11 Fysische beveiliging 
• Vervoer van patiënten die een bestendig toezicht nodig hebben 

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

• Maatregelen ter preventie van infecties 

• Maatregelen ter preventie van decubitusletsels 

 

8.3 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 

• Gebruik van apparaten voor observatie van de verschillende functiestelsels 

• Staalafneming en collectie van secreties en excreties 

• Bloedafneming door veneuze en capillaire punctie 

 

8.4 Assistentie bij medische handelingen 
• Voorbereiding van de patiënt op de anesthesie en de chirurgische ingreep 

• Assisteren van de arts bij het plaatsen of verwijderen van thoracale catheter 

• Assisteren van de arts bij het plaatsen van negatieve druktherapie als wondbehandeling 

 

8.5 Toevertrouwde geneeskundige handelingen 
• Beoordeling van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels 

(vitale parameters (RR, P, T°), ECG, fysische parameters) 

• Kwalitatief en semi-kwantitatief onderzoek van urine en vol bloed, lichaamsvochten en excreties 
door middel van eenvoudige technieken waarvoor geen specifieke opleiding vereist is, in 
aanwezigheid van de patiënt en onder controle van een erkend laboratorium voor klinische 
biologie (bv. glucosemeting) 

• Voorbereiding en toediening van vaccins, in aanwezigheid van een arts 

 
 

9 Overlegstructuren 

9.1 Verpleegkundig niveau 
• Patiënten overdracht: dagelijks, bij aanvang van iedere shift  

• Teamvergaderingen: 2x per jaar  

• Verplichte werkgroepen 

* Ziekenhuishygiëne   

* Pijn 

* Diabetes 

* Mentoren   

* Wondzorg 

• Dienstgebonden overleg 

*  Wondzorg  

* Stomazorg 

* Kwaliteits overleg maandelijks op de afdeling met Vroege en Late van die dag + hoofdvplk 
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• 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 

• MMC = morbidity mortality conferences (casus bespreking met verpleegkundigen en artsen 
vertegenwoordiging + kwaliteitscoördinator) 

• Jaarlijks overleg hoofdverpleegkundige /medisch diensthoofd + ad hoc besprekingen  

 

9.3 Multidisciplinair (met 3 of meer disciplines) 
□ Wekelijks,  virtueel op donderdag een multidisciplinair overleg met arts, sociale dienst, kiné, 
diëtist, interne liaison, oncocoach, palliatieve, pastorale 

 

10 Aandacht veiligheid en beperken risico’s 
 

11 Student specifieke informatie  
 

11.1 Mentoren 
• Jessica Van Damme 

• Anansa Muylaert 

 

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.: 09/246.41.00) 

• Het invullen van een studentenenquête via PC op het einde van de stage (vóór de 
eindevaluatie). 
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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 darm- of prostaatoperatie bij te 
wonen. 

• Mogelijkheid tot inoefenen van aangeleerde technieken. 

• Bijwonen van de patiënten overdracht. 

• 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 mentorschap 
project. 

De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op intranet 

 

12 Bronnen 
• www.stomavlas.be 

• Surgery.ugent.be (omgaan met darmkanker) 

• Procedures Urologie , Alg Heelkunde, Gynaecologie : zie commpas onder 
kwaliteitsdocumenten goedgekeurd 

 

 
 

http://www.stomavlas.be/
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