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Dienstgebonden informatiebrochure D403 

 
 

 

 

1 Voorwoord 

 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom op D403. Met deze brochure willen we je op twee vlakken wegwijs maken: enerzijds het reilen 
en zeilen van onze dienst, en anderzijds de pathologie, onderzoeken en behandelingen verduidelijken.  

We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons.  

We verzekeren onze goede wil en samenwerking om leerrijke groeimomenten aan te bieden.   

Vergeet hierbij onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en patiëntgerichte 
zorg verzekeren aan onze patiënten met aandacht voor de gezondheidszorg met een ziel. 

 

We wensen je alvast een leerrijke periode toe waar je met veel voldoening op kan terugblikken. 

 

 

Verpleegkundig team D403 

Aurelie Haelvoet, mentor 

Tonny Van Hecke, hoofdverpleegkundige  

Karen Panis, adjunct hoofdverpleegkundige  

Tine Van Oost, adjunct hoofdverpleegkundige 
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2 Voorstelling van de afdeling 

Naam van de afdeling: D403 

Kenletter: D 

Behorend tot zorgdomein: Klinische Diagnostiek en Behandeling 

Aantal bedden: 25  

Naam van de LG: Tonny Van Hecke, Karen Panis en Tine Van Oost 

Contactgegevens afdeling: 09/246.43.00 

Bezoekuren: 14.00 uur tot 20.00 uur 

 

3 Studentspecifieke informatie  

3.1 Algemeen 

Vooraleer je op stage kan gaan, moet je een verplicht “Onthaalmoment voor stagiairs/studenten” 
volgen. Tijdens dit onthaalmoment worden een aantal praktische aspecten van jouw stage geregeld en 
word je rondgeleid in het ziekenhuis. 

Dit onthaalmoment gaat wekelijks door op donderdagavond. Er zijn telkens drie sessies waaruit je kan 
kiezen (17 tot 17.45 uur, 18 tot 18.45 uur, 19 tot 19.45 uur). In de vakantie vindt het onthaalmoment 
plaats in de voormiddag (9 tot 9.45 uur, 10 tot 10.45 uur). 

Tijdens dit moment maak je kennis met AZ Maria Middelares en kun je vragen stellen over de 
praktische kant van je stage. Inschrijven vooraf is verplicht en kan je doen op de website van het 
ziekenhuis. (https://www.mariamiddelares.be/nl/professionals) 

LET WEL: Je kan pas op stage wanneer je de e-learning hebt doorlopen, administratief in orde bent, een 

onthaalmoment hebt gevolgd én in het bezit bent van een persoonlijke badge. 

De eerste stagedag verwachten we jou om 8u30 uur op de afdeling. Tijdens je eerste stagedag word je 
rondgeleid op de afdeling/dienst en maak je kennis met de medewerkers en artsen op de (medische) 
afdeling/dienst. 

AZ Maria Middelares besteedt veel aandacht aan het mentorschap voor studenten. Elke student krijgt 
een stagementor toegewezen. Je stagementor is je aanspreekpunt. Bij je stagementor kan je terecht 
met praktische vragen. De stagementor zal samen met jou de leerdoelen bekijken. Voor onze afdeling 
is Aurelie Haelvoet je aanspreekpunt als mentor.  

 

3.2 Verwachtingen ten aanzien van studenten? 

 

3.2.1  Wat wij verwachten van een student 

 Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen; 

 Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie, enthousiasme en 
verantwoordelijkheidszin; 

 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.: 09/246.43.00); 

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

https://www.mariamiddelares.be/nl/professionals/stagiairs-studenten/stages/voor-de-stage/e-learning-introductie-stage
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3.2.2  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 2e en 3e jaarsstudenten wordt de kans geboden om een hartoperatie bij te wonen; 

 Mogelijkheid tot inoefenen van aangeleerde technieken; 

 Bijwonen/ leiden (vanaf 3e jaar vpk) van de patiëntenoverdracht; 

 Goede multidisciplinaire samenwerking; 

 Informatiebrochures. 

 

3.3 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 coMMpas. 

 

4 Patiëntenpopulatie  

4.1 Algemeen  

 Gehospitaliseerde patiënten 

 Volwassenen     

 

4.2 Risicovolle patiënten of diensten 

 Spoedeisende patiënten   

 Dialysepatiënten 

 Gefixeerde patiënten    

 Patiënten met immunodeficiëntie  

 Patiënten met een overdraagbare ziekte 

 Operatiepatiënten 

 Post hartkatheterisatie 

 Kwetsbare patiëntengroepen:  

* zwakke ouderen  

* patiënten met een risico op misbruik en/of verwaarlozing 

* patiënten met een valrisico 
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5 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.  

 

6 Afdelingsspecifieke gegevens 

6.1 Medisch team 

 Medisch Specialisme: Cardiologie en nefrologie 

 Cardiologie:  

* Medisch diensthoofd: dr. F. Provenier 

* Medisch team: 

- Dr. K. Cornelis 

- Prof. Dr. J. De Sutter 

- Dr. V. Floré 

- Dr. B. François 

- Dr. E. Germonpré 

- Dr. H. ’t Kindt 

- Dr. V. Moerman  

- Prof. Dr. N. Van de Veire 

- Dr. D. Vervloet 

- Dr. P. Zenner 

- Dr. B. Callens 

- Dr. M. Vandamme 

* Secretariaatsnummer: 09/246.86.00 

 Nefrologie 

* Medisch diensthoofd: dr. Dr. M. De Vleeschouwer  

* Medisch team: 

- Dr. P. Bernaert  

- Dr. H. Hannon  

- Dr. A. Deman  

- Dr. M. Schurgers  

- Dr. L. De Waele 

- Dr. M. De Wilde 

* Secretariaatsnummer: 09/246.88.00 
 
 

 

 

 

6.2 Verpleegkundig team 

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

* Verpleegkunde HBVO  

* Verpleegkunde BA 

 Bijkomende opleidingen:  

* BLS (jaarlijks) 

* Glycemie (2-jaarlijks) 

* Brand (jaarlijks) 

 

6.3 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. 
 

6.4 Samenwerking met andere interne disciplines/disciplines 

 Kinesitherapie 

 Logopedie 

 Diëtiek 

 Radiologie 

 Spoed 

 Operatiekwartier 

 Polikliniek    

 Nierdialyse 

 Labo     

 Hartkatheterisatie 

 Dienst Patiënten begeleiding    

* Pastorale dienst 

* PST 

* Sociale dienst  

 

7 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid 

7.1 Vroegdienst 

 6u30-6u45: Overdracht van nacht op vroeg volgens ISBAR van patiënten van diens zone. 
In tussentijd de uitgezette medicatie controleren 
Beloproepen tijdens de overdracht 
Welke patiënten moeten nuchter zijn? 
Wie zijn de diabetespatiënten? 
Voor wie zijn welke onderzoeken gepland? 
Welke patiënt heeft vochtbeperking? 

 

 6u45-7u30: Medicatie controleren + klaarmaken  
Controle glycemie bij diabetespatiënten 
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Communicatie glycemie aan de BBW-medewerker 
EWS-controle en toedienen medicatie 
Beloproepen 
Hulp bij positioneren van de patiënten voor het ontbijt 

 

 7u30-11u30: Ochtendverzorging 
Uitleg studenten (indien deze tot deze VPK is toegewezen) 
Aandacht voor onderzoeken en eventuele voorbereiding 
Aandacht voor ontslagen (patiëntenzorg ifv tijdstip ontslag) 
Toeren met de artsen 
Ontslagen voorbereiden 
Patiëntendossier invullen; dient onmiddellijk na de ochtendverzorging te gebeuren! 
Opname vanuit de spoedgevallendienst afhalen 

 

 10u30-10u45: Pauze; samen met medewerker BBW / Zorgondersteuning 
 

 11u30-12u30 : Middagpauze (Per twee VPK’en) 
 

 12u30-12u45 : VPK die het laatst gaan eten, gaan om 12u30 patiënten afhalen op de NPZ 
 

 11u30-13u30:  Verantwoordelijke VPK (wie achterblijft op de verpleegafdeling) 

  Hulp bij positioneren van de patiënten voor middagmaal 

  Medicatie controleren en toedienen 

  Beloproepen 

  Ontslagen voorbereiden 

  Aangekomen patiëntenmedicatie wegzetten 

  Overdrachtsblad aanpassen aan de recentste info  
 

 13u30-13u45: Verantwoordelijke VPK 

 Overdracht vroeg-laat volgens ISBAR 
     

 13u45-15u00: Verantwoordelijke VPK 

 Zaalrondes afwerken 

 EWS-controles 
   Afwerken ontslagen 
   Pre-op taken uitvoeren 

 

 15u00  Einde vroegdienst 
 

7.2 Laatdienst: weekdag (3 Verantwoordelijke VPK (vVPK)) 

 13u30-13u45 Overdracht Vroeg-laat volgens ISBAR 
 

 13u45-14u30 Medicatie klaarzetten + toedienen 
 

 15u00-17u00        Namiddagverzorging 
 Medicatie toedienen 
 Ontslagen voorbereiden en afwerken 
 Opnames 
 Begeleiden studenten 
 Patiëntendossier invullen na elke interventie 

 

 15u30-15u45 Pauze samen met medewerker BBW 
 

 17u00-18u30        Glycemie controle 
 Toedienen medicatie 
 Urinedebiet en vochtbalansen uitrekenen 
 Voorbereiden avondmaal 
 Hulp bij eten 

 

 17u30-18u30        Laat dienst gaat één per één gaan eten 
 VPK die het laatst gaat eten, haalt om 19u00 patiënten op de NPZ 
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 18u30-21u30      Opnames 
 EWS-controles 
 Avond- en nachtmedicatie geven aan de patiënt 
 Avondronde verzorging patiënt 
 Orde afdeling (utility) 
 Glycemie controles 

 

 21u45-22u00      Overdracht Laat-Nacht volgens ISBAR 
 

7.3 Laatdienst: weekend (3 Verantwoordelijke VPK (vVPK)) 

 13u30-13u45           Overdracht Vroeg-laat volgens ISBAR 
 

 13u45-14u30           Medicatie klaarzetten + toedienen 
 

 15u00-17u00           Namiddagverzorging 
   Medicatie toedienen 
   Ontslagen voorbereiden en afwerken 
   Opnames 
   Begeleiden studenten 
   Patiëntendossier invullen na elke interventie 

 

 15u30-15u45           Pauze samen met medewerker BBW 
 

 17u00-18u30          Glycemie controle 
   Toedienen medicatie 
   Urinedebiet en vochtbalansen uitrekenen 
   Voorbereiden avondmaal 
   Hulp bij eten 

 

 17u00-18u30         BBW 
  Één VPK is verantwoordelijk voor de BBW (blauwe     
   schort),de andere VPK dienen het avondmaal op. 

 

 17u30-18u00            één VPK die helpt opdienen gaat gaan eten 
 

 18u00-18u30            één VPK die helpt opdienen gaat gaan eten 
 

 18u30-19u00           De VPK die aan de BBW stond gaat gaan eten 

  18u30-21u30           Opnames 
   EWS-controles 
   Avond- en nachtmedicatie geven aan de                

  patiënt 
   Avondronde verzorging patiënt 
   Orde afdeling (utility) 
   Glycemie controles 

 
21u45-22u00  Overdracht Laat-Nacht volgens ISBAR 

 

7.4 Nachtdienst 

 

 21u45-22u00 Overdracht Laat-Nacht volgens ISBAR (in gespreksruimte) 
 

 22u00-22u45 Korte nachttoer 
 

 22u00-6u30 Takenpakket nacht: 
   Hulp secundaire waak D403: 

1. 22u45-23u45 
2. 1u45-2u45 
3. 4:45-5u45 (Hulp met EWS en labo) 
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Opnames vanuit spoedgevallendienst ontvangen 
Medicatie toedienen aan de patiënt op de voorgeschreven uren 
Verzorgingsronde waar hulp voor nodig is, samen met secundaire waak 
Medicatie klaarleggen tem 8u00 (eventueel hulp secundaire waak) 
Verpleegdossier invullen / Synops invullen (overlegblad) 
Accu Check contoleren/ijken 
PC's opnieuw opstarten 
EWS-controle (4u00 - 6u30) Hulp secundaire waak 
Labo's prikken (4u00 - 6u30) Hulp secundaire waak 
3x per nacht toeren (22u00 - 2u00 - 5u00) (Hulp secundaire waak) 
Beloproepen 
Toedienen nachtmedicatie (24u00 - 02u00 - 04u00 -06u00) 
Identificatie patiënten controleren (ID-bandje, ID bed) 
Telemetrie identificatie controleren 
Aanvullen opnamebord 
Invullen operatie fiche coronarografie - PM - … 
Patiënten etiketten bestellen 
Opruimen afdeling (vuilniszakken, naaldcontainer vervangen, linnenzakken, 
aanvullen verzorgingskarren) 
Opruimen keuken 
Plateau van de nacht in de utility plaatsen 
Vaatwasser vullen en aanzetten 
Slotjes (Micro Clave) controleren of plaatsen voor onderzoek en ingrepen 
Urinedebiet en vochtbalans uitrekenen 
Uitprinten overdrachtspapieren  
Invullen SBAR overdrachtsblad voor de overdracht 
Medicatiekar in de verpleegpost op de voorziene plaats zetten 

 

 6u30-6u45 Overdracht Nacht-Vroeg volgens ISBAR  
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9 Cardiologie: pathologie, onderzoeken en behandelingen 

9.1 De anatomie van het hart: de coronairen/kransslagaders 

De hoofdfunctie van het hart is het 
rondpompen van zuurstofrijk bloed in ons 
lichaam. Om dit te verwezenlijken trekt het 
hart 60 tot 90 maal per minuut samen. Het 
zuurstofarme bloed (bloed uit het gehele 
lichaam: hersenen, spieren, organen,…) komt 
in het hart via de rechtervoorkamer.      
De rechtervoorkamer pompt het bloed naar de 
rechterkamer die het op zijn beurt naar de 
longen stuwt waar het bloed terug van 
zuurstof wordt voorzien. (AZ Maria 
Middelares, 2009) 

Het van zuurstof verzadigde bloed komt 
achtereenvolgens in de linker voorkamer en 
de linkerkamer terecht. Het bloed wordt 
tenslotte door de linkerkamer via de aorta 
terug naar het lichaam gestuwd. (AZ Maria 
Middelares, 2009) 

Net zoals de rest van ons lichaam heeft de 
hartspier zuurstof en voedingstoffen nodig om 
te kunnen werken. De doorbloeding van de 
hartspier gebeurt via de 
coronairen/kransslagaders. De coronairen 
ontspringen uit de aorta net buiten het hart en 
lopen kransgewijs rond het hart. We 
onderscheiden drie hoofdtakken waaruit tal 
van kleine takken ontspringen (Figuur 3)(AZ 
Maria Middelares, 2014): 

1. Rechter coronair arterie (RCA) 

2. Linker kransslagader die splitst in twee   takken: 

a. Linker Anterior Descendens (LAD) 

b. Circumflex (CX): Deze kransslag loopt rond het hart 

Zoals alle bloedvaten kunnen ook de coronairen worden aangetast door atherosclerose. Atherosclerose 
ontstaat door het binnendringen van vetten, vooral cholesterol, en mineralen in de vaatwand. Dit zorgt 
voor een verharden van de anders zachte en uitzetbare bloedvatwand. Na verloopt van jaren kan deze 
verkalking toenemen met vorming van letsels (atheromateuze plaques genoemd) die de coronairen 
vernauwen of in het slechtste geval afsluiten. Het ruwe oppervlak van de plaque kan de vorming van 
een bloedklonter veroorzaken waardoor de vernauwing nog meer uitgesproken wordt (AZ Maria 
Middelares, 2009). 

 

Figuur 1: The Coronary Arteries (Cleceland Clinic, 2014) 
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9.2 Pathologie Cardiologie 

9.2.1 Acute hartaandoeningen 

Angina pectoris: Dit is kortdurende pijn in de 
hartstreek, als gevolg van een tijdelijk 
zuurstoftekort in de hartspier. Meestal komt dit 
voor wanneer het hart belast wordt (stabiele 
angina pectoris). Er zijn 2 vormen van angina 
pectoris: stabiele en onstabiele angina pectoris. 
Stabiele angina pectoris wordt uitgelokt door 
belasting van het hart en verdwijnt na enkele 
minuten. Onstabiele angina pectoris ontstaat 
zonder echte oorzaak en duurt vaak langer. 
Onstabiele angor is vaak een voorbode van een 
hartinfarct (Hartcentrum Gent, 2014). 

 

Acuut myocardinfarct: Een acuut (plots 
optredend) hartinfarct wordt veroorzaakt door 
een blokkade van de kransslagaders. Deze 
blokkade resulteert in een zuurstofnood en het 
afsterven van hartspierweefsel (figuur 4). De 
blokkade van de kransslagaders is de som van 
twee gebeurtenissen (Hartcentrum Gent, 2014): 

 een langdurig proces van 
slagaderverkalking of atherosclerose, 

 de vorming van een bloedklonter die, ter hoogte van de vernauwing, voor een blokkade zorgt. 

 

Ritmestoornissen: De werking van ons hart wordt aangestuurd door een elektrisch signaal. De 
hartslagen volgen elkaar in een regelmatig tempo op. In rust, pompt ons hart 60 tot 70 keer per minuut. 
Tijdens inspanning, om tegemoet te komen aan de grotere zuurstofnood, pompt ons hart veel sneller: 
150 tot 180 keer per minuut. Het elektrisch signaal ontstaat in de rechter voorkamer, in een structuur die 
de sinusknoop (figuur 5) wordt genoemd. Deze gangmaker of pacemaker reguleert onze hartslag. Na 

de vorming van het elektrisch signaal 
in de sinusknoop loopt het over een 
vastgelegd parcours naar de andere 
delen van het hart. Zo kunnen de 
andere hartspiercellen geactiveerd 
worden, samentrekken en het bloed 
rond pompen. Het parcours of 
geleidingssysteem verloopt via: de 
atrioventriculaire knoop, de bundel van 
His en de bundeltakken in de kamers ( 
of ventrikels). Elke afwijking van deze 
elektrische activiteit kan aanleiding 
geven tot hartritmestoornissen 
(Hartcentrum Gent, 2014).  

 

 

De meest voorkomende stoornissen 
zijn een abnormaal trage hartslag 

(bradycardie), een abnormaal snelle hartslag (tachycardie) en een onregelmatige hartslag (aritmie).  

De meeste hartritmestoornissen zijn enkel onaangenaam of hinderlijk, slechts een minderheid is 
levensbedreigend (Hartcentrum Gent, 2014). 

 

Figuur 2: Hartinfarct (Hartcentrum, 2014) 

Figuur 3: Elektrische aansturing van het hart (Hartcentrum, 2014) 
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9.2.2 Chronische hartaandoeningen 

Pathologisch: Onmogelijkheid van het hart om te voorzien in een normale weefselperfusie ten gevolge 
van inadequate pompfunctie. 

Een inadequate pompfunctie resulteert in volgende problemen: 

 Kleine bloedsomloop (hart- longen): bloed en vocht hoopt zich op in het lichaam. De patiënt kan 
opgezette benen en enkels hebben 

 Grote bloedsomloop (hart-lichaam): er wordt onvoldoende bloed naar het lichaam gepompt. Het 
bloed en vocht hopen zich op in de longen. De patiënt ervaart kortademigheid en prikkelhoest 

Er bestaat een onderscheid tussen: 

 Systolisch hartfalen: hartspier trekt niet krachtig genoeg samen en pompt minder bloed rond 

 Diastolisch hartfalen: hartspier ontspant zich minder goed in de rustfase en vult zich minder goed 
met bloed. 

Systolisch hartfalen is de meest voorkomende oorzaak van hartfalen. 

 

Compensatie mechanisme: Het lichaam zal compensatiemechanismen activeren met als doel, het 
behoud van orgaanperfusie en normale hemodynamiek. Deze compensatiemechanismen kunnen 
bestaan uit een toegenomen adrenerge tonus (verhoogde pols en bloeddruk), een klimaat van 
vasoconstrictie, water en zoutretentie, … Deze compensatiemechanismen zullen initieel succes boeken 
maar zullen na verloop van tijd tekortschieten. Het gevolg van deze compensatiemechanismen zijn 
vochtretentie (oedeem, longstuwing, oplopende vullingsdrukken,…) maar ook verminderde 
orgaanperfusie en hypotensie. 

 

Symptomen: 

1. Vochtretentie en stuwing: wat zich kan uiten in perifeer oedeem, ascites en dyspnoe door 
longstuwing 

2. Een laag hartdebiet: wat zich uit in moeheid en adynamie 

3. Maar het kan ook zijn dat patiënten klachtenvrij zijn 

 

Oorzaken myocardbeschadiging: 

1. Hypertensie: Bij een hoge bloeddruk moet het hart tegen een hoge druk in pompen. De hartspier 
wordt daardoor dikker. Na verloop van tijd wordt een dikke hartspier stijver en minder soepel en 
neemt de pompkracht af. Hierdoor kan hartfalen ontstaan. (zie figuur 6) 

2. Infecties: De hartspier is verdikt of verwijd. De cellen hebben een abnormale bouw of zijn 
vervangen door vet- of bindweefsel. De pompkracht neemt hierdoor af. 

3. Ischemie: Bij ischemie sterft een deel van de hartspier af. Dit gedeelte wordt stroef en kan niet 
meer mee pompen. Hierdoor kan hartfalen ontstaan. De ernst van het ischemie bepaalt het risico 
op de ontwikkeling van hartfalen achteraf. 

4. Toxines, bv. Door gebruik van cocaïne 

5. Kleplijden: Als hartkleppen niet goed sluiten of vernauwd zijn, moet het hart harder werken. Dit is 
een extra belasting voor het hart en kan op den duur leiden tot hartfalen. 

6. Genetisch defect 

7. Hartritmestoornissen: Bij ritmestoornissen klopt het hart te snel, te langzaam of onregelmatig. 
Hierdoor verliest het hart pompkracht. 
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          Figuur 4: The natural progession of heart failure (Taimeh Z. et al, 2013) 
 

9.3 Onderzoeken Cardiologie 

9.3.1 Telemetrie  

Op vraag van de arts worden sommige patiënten voorzien van 
een draagbaar zendertje (figuur 7), die de hartslag van de 
patiënten doorstuurt naar een centrale monitor die in het bureau 
van de verpleging staat. Indien er ritmestoornissen optreden wordt 
de verantwoordelijke verpleegkundige verwittigd via  haar/zijn 
telefoontoestel. Patiënten die onder telemetriebewaking geplaatst 
zijn mogen de afdeling niet verlaten. Op onze afdeling hebben we 
de mogelijkheid om 8 patiënten te monitoren via  telemetrie. Bij 
twee van deze acht patiënten is het tevens mogelijk om de 
saturatie te observeren. Een beknopte handleiding is terug te 
vinden op Commpas – Mijn Dienst – Documenten.  

 

9.3.2 Diagnostische hartkatheterisatie (= coronarografie) 

Een coronarografie is een onderzoek waarbij een 
katheter via de slagaders naar het hart wordt 
opgeschoven. Met behulp van contraststof en 
röntgenstralen is het mogelijk de kransslagaders in 
beeld brengen (figuur 8). Zo kan de doorstroming 
van de kransslagaders bestudeerd worden. Een 
slechte doorstroming veroorzaakt een zuurstoftekort 
in het hart.  

Een diagnostische hartkatheterisatie wordt 
uitgevoerd bij een vermoeden van coronair lijden.  

Een hartkatherisatie maakt het mogelijk om de    
drukken binnenin het hart en het hartdebiet te 
meten. De hartholten en de kransslagaders worden 
dankzij een contraststof eveneens zichtbaar 
gemaakt, gebruikmakend van X-stralen.       (Dienst 
Cardiologie, 2009) 

 

9.3.3 Echocardiografie 

Is een pijnloos onderzoek waarbij men door het gebruik 
van ultrasone geluidsgolven de mogelijkheid heeft om 
beelden te maken van de hartkamers, hartkleppen, 
grootte van de hartspier en pompfunctie (figuur 9). 

 

Figuur 5: Telemetrie Philips 
(Aeropro meditech Inc., 2015) 

Figuur 6: Coronarografie (Hartcentrum, 2014) 

Figuur 7: Echocardiografie (Hartcentrum, 2014) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.aeropromeditechinc.com.ph/index.php?option%3Dcom_djcatalog2%26view%3Ditemstable%26cid%3D1%26Itemid%3D71%26order%3Dcategory%26dir%3Dasc&ei=PadQVYXMAoHg7Qa2k4OADA&bvm=bv.92885102,d.ZGU&psig=AFQjCNHjWRubjxHr_m2Ra4LXvcHgxCaQ4g&ust=1431435361179621
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9.3.4 Dobutamine stress echocardiografie 

Tijdens een dobutamine stress echocardiografie wordt een echocardiografie genomen terwijl 
dobutamine wordt toegediend via een infuus in een ader. Met behulp van dobutamine gaat het hart 
sneller kloppen en wordt een fysieke inspanning nagebootst. 

Soms geeft een echocardiografie in rust onvoldoende informatie over het hart. Bepaalde afwijkingen 
worden pas zichtbaar bij inspanning van het hart. De echocardiografie bij toediening van dobutamine 
kan aantonen of alle delen van hart goed samentrekken en of er geen zuurstoftekort aanwezig is 
(Hartcentrum Gent, 2014). 
 

9.3.5 Transoesophagale echo (TEE) 

Een echocardiografie via de slokdarm laat toe om het hart met meer detail 
in beeld te brengen. Daarvoor wordt, doorgaans onder plaatselijke 
verdoving, een slangetje, de endoscoop in de slokdarm ingebracht (figuur 
10). Dit is een flexibele slang van één cm doorsnede.  

In sommige gevallen wordt er contrastvloeistof toegediend via een infuus in 
de arm. Dit is om te kijken of er een doorgang is tussen de rechter en linker 
voorkamer (atrium). 
 

 

 

9.3.6 Ejectiefractie (EF) 

De ejectiefractie is de hoeveelheid bloed die het linker ventrikel  
per hartslag uitpompt uitgedrukt in procenten. Normaal bedraagt de ejectiefractie tussen 50-70 %. 
 

9.3.7 Myocardscintigrafie (Mibi) 

Met dit onderzoek wordt de doorbloeding en de pompfunctie van het hart onderzocht. Daarvoor wordt 
op twee verschillende dagen (eenmaal na een cardiale inspanning en eenmaal in rust) een isotoop 
(99mTc-MIBI) via infuus ingespoten. Dit is een radioactieve stof die wordt opgenomen door de 
hartspiercellen en ook een kleine dosis straling afgeeft.  

Deze straling kan worden waargenomen worden met een gamma camera op de afdeling nucleaire 
geneeskunde. Vergelijking van deze 2 beelden (na inspanning versus in rust) geeft de cardioloog inzicht 
in de doorbloeding van het hart. De cardiale inspanning wordt bereikt door een fietsproef of met behulp 
van medicatie die een inspanning nabootsen (Hartcentrum Gent, 2014). 
 

9.3.8 Duplex carotiden 

Een echografie van de halsvaten is een onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven de structuur 
en het functioneren van de halsvaten onderzocht wordt. Gelijktijdig aan de echografie wordt een doppler 
meting uitgevoerd. Hiermee wordt de bloedstroomsnelheid gemeten. Vernauwingen die oorzaak kunnen 
zijn van een beroerte kunnen zo in beeld worden gebracht (Hartcentrum Gent, 2014). 
 

 

 

Figuur 8: TEE 
(Hartcentrum, 2014) 
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9.3.9 Elektrofysiologisch Onderzoek (EFO) 

 

Elektrofysiologisch onderzoek is een onderzoek waarbij men 
gebruik maakt van katheters om een terugkerende ritmestoornis 
op te sporen en/of uit te lokken (figuur 11). Tijdens de procedure 
zoekt men de soort, de oorzaak en de precieze plaats  van de 
ritmestoornis op. 

 

 

 

 

9.3.10  Ergospirometrietest 

Bij deelnemers aan het hartrevalidatieprogramma wordt bij de start en bij het beëindigen van de 
revalidatie een fietstest uitgevoerd waarbij de patiënt een masker draagt. Dit laat ons toe een analyse te 
verrichten van de uitgewisselde ademhalingsgassen. Dit onderzoek is een nuttige aanvulling bij het 
beoordelen van het inspanningsvermogen en de lichamelijke conditie. Ook bij mensen die intensief 
sporten kan een dergelijk onderzoek zinvol zijn (Hartcentrum Gent, 2014). 
 

9.4 Behandeling cardiologie 

9.4.1 Medicatie (Belgisch Centrum voor Farmacologische Informatie, 2015) 

Per orale therapie: 

Beta-Blokkers: 

• Hypertensie: β-blokkers verlagen bij hypertensie de morbiditeit en mortaliteit; bij equivalente β-
blokkerende dosis hebben alle β-blokkers waarschijnlijk eenzelfde antihypertensief effect. Bij 
personen van het zwarte ras reageert de hypertensie meestal minder goed op β-blokkers. 

• Angina pectoris: β-blokkers vormen dikwijls de basis van de therapie, vooral na myocardinfarct. 
Hier ook is het effect dat kan bekomen worden, waarschijnlijk even groot voor alle β-blokkers. 

Secundaire preventie na myocardinfarct. 

• Ritmestoornissen: onderhoudsbehandeling van sommige supraventriculaire en ventriculaire 
aritmieën. Sommige β-blokkers bestaan in intraveneuze vorm voor de spoedbehandeling van 
bepaalde supraventriculaire tachycardieën; een dergelijke intraveneuze behandeling mag 
alleen in gespecialiseerd milieu gebeuren. 

• Voorkamerfibrillatie met snel ventriculair antwoord: vertraging van het hartritme voor rate 
control, d.w.z. verlagen van de ventrikelfrequentie. 

Stabiel chronisch hartfalen 

• Hyperthyreoïdie: adjuverende behandeling. 

Enkele voorbeelden van Beta-blokkers zijn: Tenormin, Bisoprolol, Emconcor, Kredex, Seloken, Nobiten, 
…  

 

ACE inhibitoren: (AngiotensineConversie-Enzyminhibitoren) 

• Hypertensie: ACE-inhibitoren verlagen de morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van hypertensie; 
ze zijn in het bijzonder geïndiceerd bij hypertensie met geassocieerde pathologieën zoals 
hartfalen, acuut myocardinfarct en nierlijden met micro- of macro-albuminurie (al of niet 
diabetisch). Bij patiënten van het zwarte ras reageert de hypertensie minder goed op ACE-
inhibitoren. 

• Hartfalen: ACE-inhibitoren hebben in associatie met diuretica een gunstig effect op morbiditeit 
en mortaliteit. Ze worden in deze indicatie samen met diuretica, β-blokkers en soms ook een 
aldosteronantagonist voorgeschreven. 

Figuur 9: EFO (Hartcentrum, 2014) 
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• Acuut myocardinfarct: tenzij contra-indicatie wordt vanaf 24 uur na het infarct een behandeling 
met een ACE-inhibitor ingesteld ter preventie van de remodellering van het linkerventrikel; na 6 
weken tot 3 maanden wordt de patiënt opnieuw geëvalueerd, en bij bestaan van tekenen van 
linkerventrikeldisfunctie of hartfalen wordt de behandeling met ACE-inhibitoren voortgezet. 

• Nefropathie: afremmen van de progressie van het nierlijden, vooral bij proteïnurie bij diabetici; 
voor sommige ACE-inhibitoren ook bij niet-diabetische nefropathie. 

Enkele voorbeelden van ACE-inhibitoren zijn: Lisinopril, Zestril, Coversyl, Tritace, … 

 

Diuretica:  

• Hypertensie: Diuretica (alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen) verlagen de 
morbiditeit en mortaliteit bij hypertensie dit geldt vooral voor de thiaziden en aanverwanten. Het 
is logisch bij patiënten met ongecompliceerde hypertensie te starten met een thiazidediureticum 
of aanverwant diureticum in lage dosis, gezien de zeer ruime onderbouwing, de beperkte 
ongewenste effecten en de lage kostprijs. Dit geldt nog meer bij systolische hypertensie bij de 
oudere patiënt en bij patiënten van het zwarte ras. Het antihypertensieve effect van diuretica 
blijft aanwezig, ook als na enkele weken het diuretisch effect niet meer merkbaar is. 

• Lisdiuretica zijn, wegens hun korte en krachtige werking, minder geschikt voor de behandeling 
van hypertensie, tenzij bij gevorderde nierinsufficiëntie. 

De kaliumsparende diuretica zijn geen eerstekeuzepreparaten bij essentiële hypertensie. 

Diuretica wordt tevens gebruikt bij water- en zoutretentie of oedeem, bv. bij hartfalen of 
nierinsufficiëntie. 

 

Anticoagulantiatherapie: 

De bloedstolling vindt op twee manieren plaats: 

1. Intrinsiek: De componenten die meedoen aan de bloedstolling, zijn al in het bloed aanwezig. 
Deze componenten hebben een versterkende werking op de extrinsieke route. 

2. Extrinsiek: Hierbij is een “tissue factor” nodig. Hierbij zullen beschadigde cellen stoffen 
afscheiden die de bloedstolling zullen activeren. 

Antitrombotica worden gebruikt in de behandeling en in de primaire en/of secundaire preventie van 
diverse cardiovasculaire problemen.  

De voordelen van een antistollingsbehandeling moeten altijd afgewogen worden tegen het 
bloedingsrisico. 

• Veneuze trombo-embolie: het nut van anticoagulatie bij de behandeling staat vast; het nut staat 
ook vast bij de preventie in hoogrisicosituaties. Bij minder risicovolle situaties moet een risico-
batenafweging gemaakt worden. 

• Risico van of bewezen arteriële trombo-embolie: goed onderbouwde indicaties zijn: 
klepprothesen, bepaalde vormen van hartkleplijden, acute ischemische accidenten, meeste 
patiënten met voorkamerfibrillatie. 

Voor acute anticoagulatie wordt heparine gebruikt. 

• Bij preventie en behandeling van diepe veneuze trombose en longembool worden 
gefractioneerde heparines gegeven of NOAC’s (Nieuwe Orale AntiCoagulatntie) met 
vergelijkbare werkzaamheid en veiligheid. Voortzetting van de behandeling gedurende enkele 
maanden gebeurt met vitamine K-antagonisten of NOAC’s. 

• Bij voorkamerfibrillatie is de antitrombotische benadering even belangrijk als de benadering van 
het ritmeprobleem. Vitamine K-antagonisten en NOAC’s kunnen gebruikt worden, met 
vergelijkbare werkzaamheid en veiligheid. 

Bij hartklepprothesen blijven vitamine K-antagonisten de eerste keuze. 

 

 

Hypolipemiërende middelen 
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De aanpak van een gestoord lipidenprofiel moet gezien worden binnen de aanpak van het totale 
cardiovasculaire risico. Veranderingen in levensstijl zoals stoppen met roken, voldoende 
lichaamsbeweging, een evenwichtige voeding en slechts matig gebruik van alcohol zijn essentieel als 
eerste stap, maar blijven vanzelfsprekend ook belangrijk als hypolipemiërende middelen worden 
gebruikt. 

De medicamenteuze aanpak van lipidenstoornissen in het kader van de preventie van hart- en 
vaatziekten is vooral gebaseerd op statines. 

Statines leiden tot een daling van LDL-cholesterol met 25 tot 60%; statines beïnvloeden HDL-
cholesterol en triglyceriden weinig. Het cholesterolverlagend effect is dosisgebonden. Statines hebben, 
onafhankelijk van hun effect op de vetstofwisseling, ook andere (pleiotrope) effecten op het 
atherotrombotische proces en de klinische gevolgen ervan. 

Enkele voorbeelden van statines zijn: Lipitor, Totalip, Pravastatine, Crestor, Simvastatine, Zocor,…  

 

9.4.2 Invasieve behandeling specifiek bij coronair lijden 

Een ballondilatatie wordt ook wel PTCA (Percutane 
Transluminale Coronaire Angioplastiek) of PCI (Percutane 
Coronaire Interventie) genoemd. Bij deze procedure wordt 
een ballon gebruikt om een vernauwd of afgesloten bloedvat 
vrij te maken en zo de bloedtoevoer te verbeteren (figuur 12, 
afbeelding 1 en 2). Bij een coronarografie wordt een 
diagnostische katheter juist in de oorsprong van de 
kransslagader gelegd en met een kleine hoeveelheid 
contraststof wordt het verloop van het vat zichtbaar gemaakt 
via röntgenstralen (Dienst Cardiologie, 2009). 

 

Stent: Vaak zal geopteerd worden om in aansluiting van 
een ballondilatatie een stent te plaatsen ter optimalisatie van 
het bekomen resultaat (figuur 12, afbeelding 3). Een stent 
es een veertje (open metalen cilinder, onder de vorm van 
een draadgaas) die een extra mechanische ondersteuning 
geeft aan de wand van het bloedvat. Om te voorkomen dat 
er zich bloedklonters vormen in de kransslagaders na het 
plaatsen van een stent, worden extra bloedverdunners 
gebruikt, waardoor de shunt in de lies pas na vier uur 
verwijderd kan worden. 

behandeld worden. 

 

Rotablatie: is een techniek waarbij men gebruik maakt van een boortje om de vernauwing in een 
kroonslagader open te maken. 
 

9.4.3 Behandeling bij hart(ritme)stoornissen 

Elektrofysiologie en ablatie: is een techniek waarbij men de elektrische activiteit van het hart nagaat. 
Deze technieken worden gebruikt om diagnoses te stellen en ritmestoornissen te behandelen. Op de 
plaats waar de ritmestoornis kan worden uitgelokt, kan door opwarming van de katheter een letseltje 
worden veroorzaakt die de ritmestoornis (kortsluiting) doorbrandt. Deze techniek heeft een hoge 
slaagkans en is voor de patiënt weinig ingrijpend. 

 

Pulmonaal venen isolatie (PVI): Een pulmonaal venen isolatie is een vorm van ablatie die gebruikt 
wordt ter behandeling van voorkamerfibrillatie. Door middel van een speciale katheter worden de 
longaders (pulmonaal venen) elektrisch geïsoleerd van de rest van het hart. Op die manier worden de 
prikkels die de ritmestoornis veroorzaken, tegengehouden. Dit door kleine brandpunten aan te brengen 
met de ablatiekatheter rond de ingang van de longaders. Deze ingreep gebeurt steeds onder volledige 
verdoving. Met behulp van röntgenstralen, CARTO® beeldvorming en op basis van de scan worden de 
longaders in 3-dimensioneel perspectief elektrisch geïsoleerd van de rest van het hart.  
 

Figuur 10: Ballondilatatie en stenting 
(formation ambulancier, 2015) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.formationambulancier.fr/01-cours/m2/2304-mal-coronaires.html&ei=RbdQVeOwCOOz7gbs3oGYDQ&bvm=bv.92885102,d.ZGU&psig=AFQjCNFWCMwYeCXBmzFmSnzw6w6yh6fXWg&ust=1431439557514271
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Definitieve pacemaker: Wanneer de patiënt een te 
trage hartslag heeft of wanneer er pauzes optreden 
in uw hartritme kan implantatie van een pacemaker 
aangewezen zijn. Een pacemaker is een klein toestel 
dat het werk van de natuurlijke gangmaker (de 
sinusknoop) of van de geleidingsbanen (AV-knoop) 
overneemt. De pacemaker staat stand-by tot op het 
ogenblik dat de hartslag lager is dan een vooraf 
ingestelde limiet. Op dat moment, geeft de 
pacemaker elektrische impulsen die de hartspier 
doen samentrekken (figuur 13) (Hartcentrum Gent, 
2014). 

 

 

Het pacemakersysteem bestaat uit: 

 een klein apparaat (de pacemaker met de batterij) en 

 1 rechterventrikel lead. 

 1 rechter atrium lead (niet altijd) 

 
Cardioversie: is een behandelingsmethode die gebruikt wordt voor hartritmestoornissen. Hierbij wordt 
door middel van de defibrillator een gedoseerde elektrische schok toegediend met als doel het normale 
regelmatige hartritme te herstellen. 

 

ICD implantatie:  

Het ICD-systeem bestaat uit een 
pulsgenerator en één of meer elektroden die 
voor de signalen van en naar het hart zorgen. 
De ICD of pulsgenerator is een kleine 
computer die het elektrische functioneren van 
het hart constant controleert.  

Eén of meerdere elektroden vormende 
verbinding van de ICD met het harten hebben 
een dubbele functie (figuur 14). Via de 
elektroden wordt voortdurend een elektrogram 
afgeleid dat naar de ICD wordt doorgestuurd. 
Die kijkt vervolgens of er een aritmie optreedt 
die behandeld dient te worden.  

Via diezelfde elektroden wordt dan een 
elektrische therapie toegediend. Wanneer de 

ICD een abnormaal snelle hartslag, zoals VT of VF detecteert, zal hij een behandeling toedienen om de 
hartslag te vertragen. Veel ICD’s kunnen ook langzame ritmes behandelen. Dat doen ze door kleine 
impulsen naar de voorkamer en/of naar de kamer te sturen. In dit geval doet de ICD hetzelfde als een 

Figuur 11: Implantatie definitieve pacemaker 
(Hartcentrum, 2014) 

Figuur 12: ICD (Johns Hopkins Medicine, 2015) 
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gewone pacemaker. De ICD wordt door de cardioloog ingesteld, zodat hij hartslagen detecteert die 
schadelijk voor u kunnen zijn.  

Sommige aritmieën (VT) kunnen gemakkelijk gecorrigeerd worden met een reeks heel kleine 
elektrische impulsen, pacemakerimpulsen, die het hartritme vertragen, waardoor het naar een normale 
hartslag terugkeert. Vaak merkt de patiënt hier niets van.  

Het stoppen van heel snelle hartslagen (VT of VF) kan een grotere energie-impuls (een schok) vereisen 
en wordt ervaren als een snelle dreun of klap tegen de borst. Hoe sterk een dergelijke dreun aanvoelt, 
is afhankelijk van de sterkte van de schok en hoe uw lichaam erop reageert. Het ongemak hiervan is 
van korte duur. De batterij van een ICD heeft een levensduur van 3 à 7 jaar, afhankelijk van de 
hoeveelheid en de intensiteit waarmee hij moet stimuleren of schokken.  

CRT implantatie 

Resynchronisatie is aangewezen bij patiënten waarbij linker- 
en rechter kamer (ventrikel) niet meer gelijktijdig samen 
trekken. Door implantatie van een pacemaker of defibrillator 
met een extra geleider naar de linker kamer kunnen rechter en 
linker harthelft gelijktijdig gestimuleerd worden.  

Gelijktijdige stimulatie zorgt voor betere spierkracht. Dit blijkt 
uit echocardiografische bevindingen. Op langere termijn kan 
het uitgezette hart zelfs opnieuw inkrimpen tot normale 
dimensies. 

De personen die in aanmerking komen voor resynchronisatie 
therapie zijn patiënten met gevorderd hartfalen die ondanks 
optimale medicamenteuze behandeling een sterk beperkte 
inspanningstolerantie hebben door een asynchrone 
samentrekking van de hartspier. 

Het resynchronisatiesysteem bestaat uit: 

 een apparaat (een pacemaker of een defibrillator met de batterij) 

 1 linker ventrikel lead 

 1 rechterventrikel lead. 

 1 rechter atrium lead (niet altijd) 

 

TAVI 

Ook wel Transcatheter Aortic Valve Implantation. Is een 
behandelingsmethode waarbij de lekkende of vernauwde 
hartklep vervangen wordt (figuur 15). Traditioneel wordt de 
zieke aortaklep chirurgisch behandeld en vervangen. Er 
wordt pas voor een aortaklepimplantatie gekozen wanneer 
een hartklepoperatie om verschillende redenen niet mogelijk 
is of het risico voor een operatieve ingreep te hoog is. 

Een aortaklepimplantatie is niet zonder risico’s:  

 Kans op hart- en herseninfarct 

 Beschadiging bundel van his 

 Optreden hartritmestoornissen 

 Bloeding hartzakje 

 Bloeding liesslagader 

 

 

 

Figuur 13: TAVI (Papworth Hospital, 2015) 

http://www.hartcentrum.be/nl/behandelingen/pacemaker-pm-implantatie?origin=onderzoek
http://www.hartcentrum.be/nl/behandelingen/interne-defibrillator-icd-implantatie?origin=onderzoek
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.papworthhospital.nhs.uk/content.php?/our_services/cardiac_services_heart/transcatheter_aortic_valve_implantation&ei=MbxRVYCICIeY7gb15IGoBg&psig=AFQjCNFftNQuGziXy29PHU-hn9rnSVfGig&ust=1431506259734543
http://www.hartcentrum.be/nl/file/inlinecrtpjpeg
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PTAV 

Met een ballondilatatie kan een vernauwing van de aortaklep, één van 
de hartkleppen van het hart, verholpen worden. Een vernauwing van 
deze hartklep, een aortaklepstenose, ontstaat door verkalking. De 
klachten bestaan vaak uit een benauwd gevoel bij inspanning en 
kortademigheid. 

 

 

9.4.4 Hartchirurgie 

Coronaire Bypassoperatie (CABG): (Coronary Artery Bypass Grafting) 

De bypass operatie is een hartoperatie waarbij men slagaders of aders van een andere plaats in het 
lichaam wegneemt om er de vernauwde of verstopte kransslagaders mee te overbruggen. De meest 
gebruikte slagader is de aan de binnenzijde van het borstbeen gelegen arteria mammaria interne. 

De meest gebruikte ader is er een uit het onderbeen, de vena saphena. 

De slagaders of aders worden zodanig ingeplant dat er een herstel in de doorbloeding van het hart kan 
optreden waardoor de angorpijn zal verdwijnen en de mogelijkheid om inspanningen te leveren 
vergroot. 

 

Hartklepoperatie: 

Een klepoperatie is een open hartoperatie waarbij de slecht of niet meer werkende hartklep zal worden 
hersteld of vervangen. Bij het herstel wordt de eigen klep behouden en wordt de afwijking gecorrigeerd. 
Is dit niet mogelijk dan wordt de klep vervangen door een kunstklep (AZ Maria Middelares, 2009). 

Soorten kunstkleppen: 

Wanneer men besluit tot het vervangen van een hartklep heeft men de keuze tussen een metalen 
kunstklep of een biologische klep. De hartchirurg zal met de patiënten bespreken welke klep voor die 
specifieke patiënt het meest aangewezen is. 

 

De metalen hartkleppen bestaan uit een kunststofring met daarin 
twee op en neer bewegende metalen schijfjes bevestigd, die de 
opening openmaken en terug afsluiten (figuur 16). Deze 
mechanische prothesen zijn vervaardigd uit pyrolitisch carbon, quasi 
onverslijtbaar, en moeten dus in theorie nooit vervangen worden. 
Hun voornaamste nadeel is de noodzaak voor een levenslange 
ontstolling therapie. In praktijk worden ze voorgesteld bij patiënten 
jonger dan 65 jaar (Brusselsheartcenter, 2015). 

 

 

 

De biologische kleppen zijn vervaardigd uit dierlijk hartvlies of 
hartklepweefsel dat een hele reeks behandelingen heeft 
ondergaan (figuur 17). Ontstolling therapie is bij dit type prothese 
niet noodzakelijk. Hun nadeel is slijtage. De nieuwste generatie 
biologische prothesen hebben een levensduur van 15 tot 20 jaar 
maar kunnen later nog vervangen worden. Ten slotte zijn er de 
echte menselijke donorkleppen of homografts die geïndiceerd zijn 
in bepaalde uitzonderlijke situaties (Brusselsheartcenter, 205. 
 

 

10 Nefrologie: pathologie, onderzoeken en behandelingen 

  

Figuur 14: Metalen hartklep (Brussels 
Heartcenter, 2015) 

Figuur 15: Biologische klep 

(Schuechtermann Klinik ,2015) 
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Een tweede belangrijk specialisme van de afdeling D403 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 coMMpas. 

 

Bovendien werd de brochure “Wat als de nieren niet meer werken” ontwikkeld voor patiënten met 
nierproblematiek. De nefrologen moeten steeds worden gecontacteerd wanneer er zich acute 
problemen voordoen met nefrologiepatiënten. 

 

10.1 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 
 

 

10.2 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 vitaminen, onder andere voor een goede beenderstructuur. 

 De nieren produceren hormonen, onder andere voor de bloeddrukregeling en voor de 
bloedaanmaak. Hiervoor zorgt het hormoon erythropoëtine (= epo) 
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10.3 Diagnose van slechte nier werking 

 

10.3.1 Creatinineklaring: 

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. 

 

10.3.2  Nierbiopsie: 

De arts prikt transcutaan met een holle naald in de nier (onder echografie of CT-scanner) en neemt een 
stukje nierweefsel weg. Het nierbiopt wordt door middel van microscopisch onderzoek verder 
onderzocht op afwijkingen. De procedure gaat door op radiologie, de voorbereiding en nazorg gebeuren 
op de afdeling. 

 

10.4 Behandelingsmethoden 

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

 

10.4.1 Hemodialyse 

 

10.4.1.1 Wat betekent ‘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. 

10.4.1.2 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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Afb. 5: De arterioveneuze fistel 

 

LET OP!  

o Nooit de bloeddruk nemen aan de fistelarm. 

o Nooit de fistel gebruiken voor bloedafname. 

o Nooit de patiënt spannende kledij aandoen over de fistel. Let op met uurwerken. 

o Altijd bij zwelling en roodheid, etter of koorts de arts verwittigen. 

o 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). Op onderstaande foto’s is de dialysekatheter afgebeeld. 
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LET OP! 

o Nooit zelf het verband vervangen. Het wordt steeds vervangen door de 
dialyseverpleegkundige. 

o Nooit de katheter of het verband nat maken, bijvoorbeeld tijdens het wassen van de patiënt. 

o Nooit het citraat- of heparineslot van een afgesloten dialysekatheter doorspuiten. 

o Altijd de kunstnierafdeling verwittigen als het verband loskomt, vochtig of bebloed is. 

o Altijd de nefroloog verwittigen bij koorts, jeuk, pijn, branderig gevoel ter hoogte van de 
insteekplaats. 

o Altijd de nefroloog verwittigen indien de katheter verstopt is. 

10.4.2  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. 

 

10.4.3  Belangrijke aandachtspunten bij nierdialysepatiënten 

 

o 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. 

o 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. 

o 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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10.4.4 Meest gebruikte geneesmiddelen 

 

 Erythropoetine: Neorecormon®, Aranesp® 

o 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. 

o 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. 

o Vitamine D: Rocaltrol® of Alpha-Leo® beschermt tegen botontkalking. Deze tabletten 
worden steeds na de dialyse ingenomen. 

o Vitamine C: Upsavit® zorgt voor een betere opname van het ijzer. 

o Vitamine B: Befact Forte® wordt gegeven ter bescherming van de zenuwtakken. Deze 
ontsteken vaak door opstapeling van afvalstoffen. 

o 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 zelf bereid en moeten tijdens de 
hoofdmaaltijd ingenomen worden. Indien de patiënt 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. 

 

10.4.5 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 
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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.  

o 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. 

o 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. 

o 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. 

 

 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 
patiënt. 

 Altijd de PD-katheter veilig wegbergen onder de kledij van de patiënt. 

 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 handhygiëne bij manipulatie van de PD-katheter. 
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10.4.6 Niertransplantatie 

 

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

 

11 Samenwerking met externen 

 Rust-en verzorgingstehuizen (RVT) 

 Woon-en zorgcentra  

 Revalidatiecentra  

 Ziekenhuizen (Zorgprogramma gebonden) 

 Huisartsen 

 Thuiszorg  

 Scholen  

 Vervoerdiensten 

 

12 Meest voorkomende verpleegkundige verstrekkingen  

12.1 Algemeen 

Geziene verpleegtechnische technieken kunnen uitvoerig geoefend worden. Dit kan gaan over veneuze 
bloedafname, het plaatsen van een infuus, toedienen van zuurstof, ochtendverzorging, fixatie van een 
patiënt, toediening van medicatie, het nemen en interpreteren van parameters, blaassondage, lijktooi, 
…… 

Belangrijk zijn ook de niet technische punten zoals communicatie met de patiënt, collega’s en artsen, 
valpreventie, ziekenhuishygiëne, decubituspreventie,… 
 

12.2 Dienst specifiek 

Telemetrie 

 Installeren van telemetrie bij patiënten (Philips) 

 Nazicht en rapporteren van de opgeslagen telemetrie-alarmen 

 Interpreteren van de opgeslagen telemetrie-alarmen 

 

Afname van een ECG (interpretatie van een ECG) 

 

Coronarografie en/of PCI 

 Kennis over coronarografie en/of PCI 

 Bijwonen van een coronarografie 

 Preoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 Postoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 

EFO en/of Ablatie 

 Kennis over EFO en/of ablatie 

 Preoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 Postoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 

Cardiochirurgie 
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 Preoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 

Pacemaker / AICD 

 Kennis soorten inwendige pacemakers/ ICD’s 

 Preoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 Postoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 

Cardioversie/CRT 

 Kennis over cardioversie/ CRT 

 Preoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 Postoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 

TAVI 

 Kennis over TAVI 

 Preoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 

Hemodialyse 

 Kennis over HD 

 

Peritoneaal Dialyse 

 Kennis over PD 

 

Nierbioptie 

 Kennis over nierbiopt 

 Preoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 Postoperatieve taken (kennis + uitvoering) 

 

13 Procedures 

Er zijn heel wat verpleegkundige procedures uitgewerkt om de uniformiteit en kwaliteit van zorg te 
garanderen. Je vindt deze terug op intranet onder de rubriek kwaliteitsdocumenten (goedgekeurd en 
WIKI/ zorg of ziekenhuis. 
 

14 Overlegstructuren 

14.1 Verpleegkundig niveau 

 Patiëntenoverdracht gebruik makend van de ISBAR-methode 

 

Met behulp van de ISBAR-methode ( Identification - Situation – Background – Assessment – 
Recommendation) is het mogelijk de communicatie over een patiënt tussen verschillende hulpverleners 
te standaardiseren. De ISBAR-methode is een gemakkelijk en concrete methode waarmee het mogelijk 
is structuur in communicatie te brengen.  

ISBAR staat voor kwaliteit en patiëntenveiligheid. Op de eerste plaats komt dit doordat ISBAR het 
communicatieproces tussen de hulpverleners ondersteund. Dit doet ISBAR door middel van duidelijkheid 
en creëert zo ook verwachtingen bij de beide partijen (VMS veiligheidsprogramma, 2013; Safehealthcare, 
2015). 

 

Werking ISBAR (saferhealthcare, 2015): 
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1. Schrijf de informatie die gebriefd moet worden uit. Gebruik hiervoor de vier elementen (situation 
– background – assessment – recommendation) en dit in die specifieke volgorde. Maak hiervoor 
enkel gebruik van relevante informatie, irrelevante of secundaire informatie wordt uitgesloten.  

2. Presenteer je briefing aan de collega waar je overdracht aan moet geven. Doordat alle leden van 
het team de structuur onmiddellijk herkennen en verstaan is het mogelijk om tijdens de overdracht 
elkaar op een meer efficiëntere en effectievere wijze te helpen. 

3. De collega’s aan wie overdracht wordt gegeven, kunnen de inhoud bevestigen, verduidelijken of 
verbeteren om dan samen tot de gewenste actie te komen. 

   

 Teamvergaderingen (minimaal twee maal per jaar) 

 Verplichte werkgroepen 

* Ziekenhuishygiëne   

* Pijn 

* Diabetes 

 Dienstgebonden  

* Commpas   
 

14.2 Met artsen 

 Dagelijkse zaalrondes  

 Elektronisch patiëntendossier 

 

14.3 Multidisciplinair (met 3 of meer disciplines) 

Een maal per week wordt een multidisciplinair overleg, zowel voor cardiologie als voor nefrologie, gepland 
waarbij de artsen, hoofdverpleegkundige, kinesitherapeuten en sociale dienst aanwezig is om elke 
individuele patiënt te bespreken. 

 

15 Aandacht veiligheid en beperken risico’s.  

 

 

 


