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Wegwijs op D501 – Oncologie en hematologie  
Studenteninformatie 

 

 

Beste student, 

Beste nieuwe medewerker 

 

 

Welkom op onze afdeling D501 

 

Met deze persoonlijke bundel op maat van studenten willen wij je wegwijs maken in de 
pathologieën die we voornamelijk behandelen op de afdeling, de meest voorkomende medicatie en 
dergelijke meer. Op deze manier hopen we dat je snel je weg vindt op onze afdeling. 

 

Wij hebben een studentvriendelijk team. We verzekeren onze goede wil en samenwerking om 
leerrijke groeimomenten aan te bieden. Aarzel niet om vragen te stellen en om je aangeleerde 
technieken uit te voeren onder begeleiding. Wijzelf vinden het belangrijk dat je zelf je eigen 
leerproces actief in handen neemt. Dat is echter alleen mogelijk met een goede begeleiding.  

 

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. 

 

Veel succes en wij wensen jullie een fijne stage! 

 

Verpleegkundig team D501 

Valerie Dierick, Hoofdverpleegkundige 
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1 Voorstelling van de afdeling: 

 

Naam afdeling D501 

Kenteken D 

Aantal bedden 28 

Hoofdverpleegkundige Valerie Dierick 

Contactgegevens 
hoofdverpleegkundige 

09/246.51.10 

Contactgegevens afdeling 09/246.51.00 

Bezoekuren 14u00 tot 20u00 

 

 

2 Patiëntenpopulatie 

2.1 Algemeen 

 Gehospitaliseerde patiënten 

 Volwassenen 

 

2.2 Risicovolle patiënten of diensten: delete wat niet van toepassing is 

 Gefixeerde patiënten 

 Patiënten met immunodeficiëntie 

 Patiënten met een overdraagbare ziekte 

 Chemopatiënten 

 Radiologische patiënten 

 Kwetsbare patiëntengroepen 

o Zwakke ouderen 

o Patiënten met een valrisico 

o Patiënten met nood aan palliatieve zorgen 

 

3 Dienstgebonden boordtabellen 

Elke verpleegafdeling beschikt over een dienstgebonden boordtabel waarin men gegevens m.b.t. 
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. 
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4 Afdelingsspecifieke gegevens 

4.1 Medisch team 

Medische oncologie 

 Dr. X. Elzo Kraemer (medisch diensthoofd) 

 Prof. Dr. Vulsteke (diensthoofd geïntegreerd kankercentrum) 

 Dr. F. Gremonprez 

 Dr. A. De Meulenaere 

Hematologie 
 Dr. S. Debussche 

 Dr. V. Galle 

Respiratoire oncologie 
 Dr. J. Lamont 

 Prof. Dr. P. Germonpré 

Digestieve oncologie 
 Dr. E. Verstraeten 

 Dr. E. Monsaert 

 

4.2 Verpleegkundig team 

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

 Scholingsgraad: 

o Verpleegkunde HBO5 

o Verpleegkunde BA 

 Bijkomende competenties: 

o Bijzondere Beroepstitels 

 BBT Oncologie 

 Bijkomende opleidingen: 

o Verplicht intern inscholingstraject 

o Verplichte e-learnings 

o Topics oncologie (jaarlijks) 

o BLS (tweejaarlijks) 

o Glycemie (tweejaarlijks) 

o Brand (jaarlijks) 

o Isolatiebeleid 

o … 

4.3 Zorgondersteuning 

In aanvulling op het verpleegkundig team werken wij met een aantal centraal aangestuurde 
ondersteunende diensten, nl. een team “Broodbuffetwagen” (BBW) en een team “Centraal 
patiëntenvervoer” (CPV). 

Het team BBW staat in voor het ontbijt en het avondmaal op de verpleegafdelingen. Ook tijdens 
het weekend (behalve op 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 diensten/disciplines 

 Patiënten begeleiding: 
o Oncocoaches 
o Palliatief Support Team (PST) 
o Oncopsychologen 
o Pastorale dienst 
o Sociale dienst 
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 Diëtisten 

 Studieteam 

 Kinesitherapie 

 Logopedie 

 Ergotherapie 

 Radiologie 

 Spoed 

 Operatiekwartier 

 Labo 

 Polikliniek 

 Dialyse 
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5 Pathologie, onderzoeken en behandelingen binnen de discipline 

medische oncologie/hematologie 

5.1 Kanker 

De behandeling van kanker is een erg complexe materie. Op heden kunnen we volgende 
behandelingsmodaliteiten onderscheiden: oncologische heelkunde, radiotherapie, antitumorale 
middelen (cytostatica, antihormonale behandeling, targeted therapy = doelgerichte therapie en 
immunotherapie. 

Heelkunde wordt toegepast als het kwaadaardig weefsel goed lokaliseerbaar is en operatief volledig 
kan worden verwijderd. Als het kwaadaardige gezwel goed lokaliseerbaar is, maar niet kan of mag 
verwijderd worden, kan radiotherapie worden aangewend. Als het kwaadaardige weefsel niet 
lokaliseerbaar of erg verspreid is over het lichaam, is men verplicht het via systemische weg te 
vernietigen of te stabiliseren, aan de hand van antitumorale middelen. 

Wat de behandeling van kanker betreft, spitsen we ons in deze brochure toe op het toedienen van 
antitumorale middelen. Verpleegafdeling D501 en het therapeutisch en oncologisch dagziekenhuis 
zijn immers de enige afdelingen in het ziekenhuis waar dit wordt toegediend.  

Het zorgprogramma oncologie wordt voor wat betreft de opvolging van de behandelschema’s 
logistiek ondersteund door ELVOCYT = ELectronisch Voorschrift CYTologie. 

 

5.2 Meest voorkomende onderzoeken (diagnostiek) 

Onderstaand overzicht geeft een aantal van de meest voorkomende onderzoeken weer.  

Op het moment van het onderzoek is het belangrijk om het protocol eventueel nog eens na te 
lezen op MeMo, gezien er soms kleine aanpassingen doorgevoerd werden. 

 

ONDERZOEK DETAILS 

CT abdomen Scanneronderzoek van de buik waarbij een contraststof via een infuus 
wordt ingespoten. 

Tijdens het onderzoek wordt een lavement met contrast gegeven. Bij de 
inspuiting van de contrastvloeistof via het infuus kan de patiënt een 
warmteopwelling krijgen. 

Voorbereiding: 

 De patiënt moet nuchter zijn 

 De patiënt heeft een infuus 

CT thorax Scanner van de longen met of zonder (= hoge resolutiescan - HRCT) 
contrast. 

Voorbereiding: 

 De patiënt moet nuchter zijn ingeval dat contraststof wordt 

gebruikt 

 De patiënt heeft een infuus 

CT schedel Scanneronderzoek van de hersenen, met of zonder contrast afhankelijk 
van de indicatie. 

Voorbereiding: 

 De patiënt moet NIET nuchter zijn 

CT van de 
cervicale/ 
thoracale/ lumbale 
wervelzuil 

Scanneronderzoek van het skelet zonder contrast. 

Voorbereiding: 

 De patiënt moet niet nuchter zijn 
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NMR (MRI, MR): 
nucleaire 
magnetische 
resonantie 

Scanner op basis van magnetisatie, beeldinformatie wordt verkregen door 
te maken doorsneden van het menselijk lichaam. Dat gebeurt door 
verdeling en dynamische eigenschappen van in trilling gebrachte 
waterstofkernen in de weefsels en lichaamsvloeistoffen te registreren. 

Voorbereiding: 

 Patiënt mag geen juwelen, pacemaker,… dragen 

 Opgepast met holter, steeds vermelden 

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

Voorbereiding: 

 Patiënt heeft een infuus 

EEG: elektro-
encefalogram 

Neurofysiologisch onderzoek waarbij de activiteit van de hersenen wordt 
nagegaan. 

Echografie 
abdomen 

Onderzoek op basis van ultrasone geluiden. 

 De patiënt moet nuchter zijn 

Echo-endoscopie Onderzoek door middel van een endoscoop met echosonde waarbij een 
echografie inwendig wordt uitgevoerd. Dat gebeurt meestal onder een 
lichte algemene verdoving. 

Voorbereiding: 

 De patiënt moet nuchter zijn 

Duplex 
arterieel/veneus 

Duplex van de 
abdominale vaten 

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

Voorbereiding: 

 De patiënt moet nuchter zijn 

ERCP: 
endoscopische 
retrograde 
cholangio-
pancreaticografie 

Therapeutisch en/of diagnostisch onderzoek van de galwegen waarbij de 
dokter een flexibele buis via de maag naar de twaalfvingerige darm voert. 
Hier bevinden zich de uitgangen van de galwegen en de alvleesklier. De 
arts brengt contrastvloeistof in de galwegen. Vervolgens maakt de arts 
foto’s van de galwegen en de alvleesklier. 

Voorbereiding: 

 De patiënt moet nuchter zijn 

 De patiënt heeft een infuus 

 Eventuele tandprothesen moeten uit 

 De patiënt wordt altijd met bed naar de afdeling radiologie 

gebracht. 

Gastroscopie Maagonderzoek in het endoscopielokaal waarbij de dokter met een 
flexibele buis tot in de maag kijkt. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 min. Het 
onderzoek is niet pijnlijk maar kan wel ongemakken geven.  

 De patiënt moet steeds nuchter zijn;  
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 Tandprothesen moeten altijd uit. 

Coloscopie Onderzoek van de dikke darm, veelal over algemene verdoving, waarbij 
de arts via de anus met een flexibele buis in de dikke darm kijkt. 

Voorbereiding: 

 Patiënt moet nuchter zijn + patiënt voorbereiden (zie protocol 

intranet. 

 Moviprep® drinken, vloeibare voeding daags voordien). 

 Patiënt wordt altijd met bed naar het endoscopielokaal gebracht. 

 Patiënt heeft een infuus. 

*Procedure ter voorbereiding is terug te vinden op intranet. 

Rectoscopie/ linker 
coloscopie 

Onderzoek waarbij het rectum ( = laatste gedeelte van de dikke darm) 
onderzocht wordt met een endoscoop. 

Voorbereiding 

 Patiënt moet niet nuchter zijn 

 Patiënt moet een Fleet® krijgen vlak voor het onderzoek. 

Ascitespunctie Evacuerende of diagnostische afname van ascitesvocht. 

Duplex 
arterieel/veneus 

Duplex van de 
abdominale vaten 

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

Voorbereiding: 

 De patiënt moet nuchter zijn 

Leverbiopsie Een biopt wordt genomen van de lever waardoor eventuele afwijkingen 
t.h.v. de lever door middel van microscopisch onderzoek kunnen worden 
vastgesteld. 

Voorbereiding: 

 Patiënt moet nuchter zijn 

 Postpunctie: observatie parameters (aandacht voor bloeding) 

 Patiënt mag niet opstaan gedurende 4 uren 

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

Pleurapunctie De arts brengt een naald in tussen twee ribben, tot in de holte tussen de 2 
longbladen. Het geëvacueerde pleuravocht wordt zo nodig verstuurd voor 
nader onderzoek. Bij een ontlastende punctie wordt vocht tussen de 
longvliezen afgezogen. Vochtophoping tussen de longvliezen kan immers 
de long in verdrukking brengen en hierdoor benauwdheid veroorzaken.  

Sternale/ crista 
punctie 

Onderzoek waarbij de arts met een naald in het sternum/crista prikt en 
langs deze naald wat beenmerg opzuigt voor verder microscopisch 
onderzoek. 
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5.3 Cytostatica 

5.3.1 Wat zijn cytostatica 

Cytostatica zijn geneesmiddelen die door hun toxische eigenschappen een destructief effect hebben 
op de celcyclus. De cellen worden beschadigd of vernietigd vanuit de directe cytotoxische werking 
op het DNA of door aantasting van de systemen die de celdelingscyclus triggeren of ondersteunen. 

Chemotherapie kan zich echter niet specifiek richten tot bepaalde cellen maar zal een eerder 
algemene impact hebben op alle cellen die snel delen. Kankercellen hebben de eigenschap om snel 
te delen, maar ook gezonde cellen zoals bijvoorbeeld slijmvliescellen, haarcellen of beenmergcellen 
bezitten deze eigenschap en zullen bijgevolg ook beschadigd worden door chemotherapie. 

Chemotherapie wordt opgenomen in de bloedbaan en zal zo nagenoeg het volledige lichaam kunnen 
bereiken. De bijwerkingen van chemotherapie zijn bijgevolg dus terug te vinden doorheen het 
volledige lichaam. De mate waarin bijwerkingen voorkomen is afhankelijk van het geneesmiddel zelf, 
de dosis, het interval van de toediening, de duur van de behandeling en de klinische toestand van 
de patiënt. 

5.3.2 Resistentie 

Kankercellen verschillen echter qua gevoeligheid voor een bepaald cytostaticum. Om een zo goed 
mogelijk resultaat te krijgen wordt daarom vaak een combinatie toegepast van verschillende 
cytostatica die elkaars werking aanvullen. Ook de combinatie met nieuwere geneesmiddelen zoals 
bijvoorbeeld immunotherapie wordt meer en meer gemaakt om steeds betere resultaten te bereiken. 

De gevoeligheid voor bepaalde cytostatica kan tijdens de behandeling veranderen. Dit verschijnsel 
noemt men de zogenaamde chemoresistentie. Slechts in een beperkt aantal gevallen blijft de 
gevoeligheid en klinisch effect dezelfde tijdens de gehele behandeling. 

Er zijn meerdere oorzaken die kunnen leiden tot resistentie aan bepaalde geneesmiddelen. Zo kan 
het transport van cytostatica verstoord worden of een te hoge concentratie in de cel tot een bepaalde 
graad van resistentie bijdragen. Daarom is men frequent genoodzaakt om het toedieningsschema 
na verloop van tijd aan te passen. 

Als men tijdens een behandeling een zekere resistentie ontwikkelt, kunnen we dit verworven 
resistentie noemen. Echter er bestaat eveneens een primaire of natuurlijke resistentie waarbij men 
reeds bij aanvang van de therapie een resistentie of relatieve ongevoeligheid voor bepaalde 
cytostatica moet vaststellen. 

 

5.4 Antihormonale behandeling 

5.4.1 Hormonen 

Hormonen zijn stoffen die door klieren en weefsels in ons lichaam aangemaakt worden. 
Verschillende klieren en organen zijn verantwoordelijk voor de aanmaak van hormonen (vb. 
schildklier, ovaria, testes,…). Ze worden uitgescheiden in de bloedbaan en vandaar beïnvloeden ze  

organen of processen door het uitzenden van signalen. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol in 
de groei en ontwikkeling van de organen. 

Hormonen kunnen ervoor zorgen dat bepaalde processen in gang gezet worden of beëindigd 
worden. Ze zorgen voor: 

 Goed functioneren van bepaalde organen; 

 Optimaal verloop van de stofwisseling; 

 Optimaal verloop van de menstruatiecyclus; 

 Ontwikkeling of groei van bepaalde organen of weefsels. 

 

5.4.2 Hormonen en kanker 

Sommige organen in het lichaam hebben hormonen nodig om goed te kunnen werken. Dat is 
bijvoorbeeld zo voor de borst- en prostaatklier. Als er kanker in de borst of prostaat ontstaat, is de 
tumor vaak afhankelijk van de aanwezigheid van hormonen om te kunnen ontwikkelen en verder te 
groeien. Hormonen kunnen op afstand een proces op gang brengen in andere hormoongevoelige 
cellen of organen die voor deze hormonen gevoelig zijn. 
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Dit is ook het geval bij kankercellen. De kankercellen reageren alleen op een hormoon als zij 
specifiek voor dat hormoon een hormoonreceptor hebben. Om dit principe te verklaren, gebruikt men 
vaak de volgende beeldspraak: ‘ de sleutel pas alleen in het juiste slot’. Op de celwand van de 
tumorcellen bevinden zich receptoren. De hormonen zetten zich vast op de receptoren die als een 
soort antenne fungeren. Deze koppeling zorgt ervoor dat er een signaal gegeven wordt aan de 
celkern om te groeien of zich te vermenigvuldigen. Zolang de geslachtshormonen er zijn, worden de 
kankercellen gestimuleerd zich te delen. 

Dit is de reden waarom men bij anatomopathologisch onderzoek van de tumor ook de 
hormoongevoeligheid of de receptorstatus van de tumor bepaalt. 

Wanneer de groei van de kanker gestimuleerd wordt door hormonen, spreekt men van een 
hormoongevoelige kanker. Dit type kanker kan dan onder andere worden behandeld met een 
antihormonale therapie. 

 

5.4.3 Antihormonale therapie 

Antihormonale therapie is een systemische behandeling van kanker. Bij de een hormoongevoelige 
borst- of prostaatkanker vormt antihormonale therapie een belangrijke hoeksteen in de behandeling 
ervan.  

Deze therapie is gericht op het remmen of blokkeren van de werking van de geslachtshormonen of 
het beperken of afremmen van de productie van bepaalde lichaamseigen hormonen. 

Ook bij bepaalde andere soorten hormoongevoelige kanker kan antihormonale therapie een van de 
behandelingsopties zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij patiënten met baarmoederkanker, 
eierstokkanker, bepaalde vormen van leukemie, lymfomen of schildklierkanker. 

Een antihormonale behandeling: 

 Wordt meestal gedurende een lange tijd toegediend en kan maanden tot jaren duren; 

 Kan op verschillende manieren aangewend worden: 
o Organen die hormonen aanmaken operatief verwijderen 
o Antihormoonpreparaten toedienen d.m.v. injectie of tabletten 

 

5.5 Doelgerichte therapie 

5.5.1 Wat is doelgerichte therapie 

Een behandeling met doelgerichte therapie is gericht tegen een bepaald kenmerk (target) op de 
celwand of binnenin de kankercel. Hierdoor kan de kankercel zich niet meer delen, kunnen er geen 
nieuwe bloedvaten voor kankergezwellen gevormd worden of kan de kankercel niet meer uitzaaien 
naar andere organen. Door het effect van de behandeling wordt de groei van de kankercel zelf 
afgeremd of tegengehouden. Doelgerichte therapie wordt ook wel targeted therapy genoemd. 

Signaaltransductie is een belangrijk begrip bij doelgerichte therapie. Om een tumorcel een bepaald 
delingsproces door te laten maken, is een signaal noodzakelijk om dit te initiëren. Door de binding 
van de ligand op de specifieke bindingsplaats (receptor) treedt er een activatie van het signaalpad 
op. 

Helaas werkt deze soort therapie niet bij iedereen. Daarom is het belangrijk om het moleculair profiel 
(mutaties) in kaart te brengen om te bepalen of een therapie al dan niet effectief zal zijn. 

Doelgerichte therapie kan op vier mogelijke manieren werken: 

 Blokkeren van nieuwe bloedvaten rondom de tumor; 

 Kankercellen helpen zichzelf te vernietigen; 

 Het delen van kankercellen remmen; 

 De kankercel zichtbaar laten worden voor het eigen immuunsysteem. 
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5.6 Immunotherapie 

5.6.1 Kanker als gevolg van een falend immuunsysteem 

Het lichaam beschikt over een afweersysteem tegen indringers. Dat afweersysteem kan ook 
kankercellen herkennen, maar soms ziet het afweersysteem ze niet als gevaarlijk. Ze lijken 
bijvoorbeeld te veel op gewone cellen of kunnen zich als het ware onzichtbaar maken. Het 
afweersysteem komt dan niet in actie. Dit afweersysteem vormt het aangrijpingspunt voor 
immunotherapie. 

Ons immuunsysteem is een onmiskenbaar onderdeel van het lichaam. Het beschermt ons tegen 
ziektekiemen zoals bacteriën en virussen. Normaal gezien zou het immuunsysteem kankercellen 
moeten opsporen en doden. Dat doet het met een soort witte bloedcellen, namelijk de T-cellen (T-
lymfocyten). Wanneer het immuunsysteem faalt, valt de controle op tumorcellen uit. De patiënt zal 
niet in staat zijn om een voldoende sterke immuunrespons te activeren om tumorcellen te elimineren 
en tumoren zijn ook in staat om het immuunsysteem zelf te reguleren. 

Immunotherapie is een relatief nieuwe behandelingsvorm voor kanker. Het versterkt het eigen 
immuunsysteem om kankercellen te herkennen en op een krachtige wijze te vernietigen. De 
bijwerkingen verschillen dan ook van de klassieke behandelingen. 

 

5.6.2 Toepassingsgebieden 

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen actieve en passieve immunotherapie. 
Actieve immunotherapieën stimuleren het lichaamseigen immuunsysteem waardoor het reactief 
wordt op de tumor. Checkpointinhibitoren en vaccintherapie zijn voorbeelden van oncologische 
therapieën die er zich op richten om een immuunrespons op te wekken.  
Bij passieve immunotherapieën worden extra immuun cellen toegediend aan de patiënt. Ze lokken 
bijgevolg geen activatie van het immuunsysteem uit, maar versterken het wel. T-celtherapie zoals 
chimeer-antigeen-receptor-T-celtherapie is een voorbeeld van passieve immunotherapie. 
 

5.7 Radiotherapie 

Radiotherapie wordt gebruikt bij de behandeling van tumoren of als symptomatische behandeling 
bij skeletmetastasering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van stralen en daarom wordt het ook 
bestraling genoemd. Het is een lokale therapie die zowel gezonde als tumorcellen treft. Het doel is 
de tumorcellen te vernietigen. De gezonde, omliggende cellen herstellen zich na afloop van de 
therapie. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen curatieve en palliatieve radiotherapie. Curatieve 
therapie beoogt genezing, palliatieve therapie is gericht op comfort. 

Het verloop van de behandeling bestaat uit een simulatie, dosisberekening en effectieve bestraling. 
Bij de simulatie wordt de exacte plaats van bestraling afgetekend door middel van lijnen, het is van 
het grootste belang dat deze lijnen niet worden verwijderd bij het wassen gedurende de periode 
van de behandeling. 

De belangrijkste nevenwerkingen van radiotherapie zijn vermoeidheid, huidirritatie, darmirritatie, 
slijmvliesirritatie, e.a. afhankelijk van de plaats waar wordt bestraald. Er kunnen verbrandingslestels 
ontstaan. 

Het ziekenhuis beschikt niet over een afdeling radiotherapie, er is een samenwerking met AZ 
Groeningen te Kortrijk (E-17 netwerk) en AZ Lucas Ziekenhuis te Gent. De patiënten worden 
dagelijks getransporteerd naar het ziekenhuis via het vervoer dat intern geregeld wordt. 
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5.8 Toedieningswijze van antitumorale middelen 

5.8.1 Peroraal 

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

 

5.8.2 Intraveneus 

Dit is de meest gebruikte therapievorm. De totale hoeveelheid cytostatica komt dan in de 
bloedbaan en de bereikte bloedspiegels zijn hoog. 

Chemotherapie kan toegediend worden langs een perifeer infuus, een centraal infuus ,een 
poortsysteem of een PICC . Meer informatie over dit poortsysteem en PICC line kunt u in 
onderstaande rubriek verder lezen. 

 

 Het poortsysteem 

Een poortsysteem is een subcutane poort die wordt geïmplanteerd bij de patiënt. De poort is van 
buitenaf slechts te zien als een kleine zwelling onder de huid. Dagelijkse verzorging is niet nodig en 
de aanwezigheid van het poortsysteem heeft geen invloed op de dagelijkse activiteiten. Een poort 
bestaat enerzijds uit een kleine injectiekamer waarin de naald wordt geprikt (bloedafname, IV-
therapie). Anderzijds zorgt een dun, flexibel siliconen slangetje ervoor dat de medicijnen in de 
bloedbaan worden gebracht.  

Het poortsysteem wordt tijdens een kleine chirurgische ingreep geplaatst en dat gebeurt onder 
algemene verdoving. De chirurgische procedure is relatief eenvoudig en de patiënt mag de dag van 
de ingreep reeds het ziekenhuis verlaten. Eenmaal de poort onderhuids geplaatst, is ze klaar om op 
een gemakkelijke manier medicatie in de bloedbaan te brengen en/ of om bloedmonsters af te 
nemen. Om toegang tot het systeem te verkrijgen wordt door de huid en het siliconenmembraan 
geprikt met een speciale poortnaald tot op de bodem van het reservoir. De medicijnen of vloeistoffen 
gaan via de naald in het reservoir en komen direct in de bloedcirculatie. Na elke behandeling wordt 
de poort en de katheter met 20 cc fysiologische oplossing doorgespoeld. 

 

 PICC katheter 

PICC (= Perifere ingebrachte centrale katheter) 

Een PICC is gemaakt van silicone of polyurethaan en wordt ingebracht in een perifeer bloedvat in 
de arm. De PICC wordt ingebracht onder plaatselijke verdoving in een perifere ader en opgeschoven 
tot het katheteruiteinde zich dicht bij het hart bevindt. Een PICC wordt gebruikt voor het geven van 
intraveneuze injecties of infusies wanneer verwacht wordt dat de behandeling langer dan een week 
zal duren. Het gebruik van een PICC voorkomt een herhaalde venapunctie en spaart daarom de 
bloedvaten van de patiënt. Met een PICC is een eenvoudige en efficiënte toediening mogelijk van 
alle IV-medicatie zoals: antibiotica, parenterale voeding, intraveneuze chemotherapie en transfusies 
en het nemen van bloedmonsters. Een PICC kan gedurende de volledige duur van de therapie ter 
plaatse blijven. Na afloop van de therapie wordt de PICC verwijderd. Na elke behandeling wordt de 
PICC katheter met 10 tot 20cc gespoeld met push pauze techniek. Het verband van de PICC katheter 
wordt wekelijks vervangen op een strikt steriele manier. 

 

5.8.3 Regionaal 

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

 

5.8.4 Intramusculair of subcutaan 

De toegediende dosis zal hier zeer laag zijn omwille van het grote gevaar voor weefselnecrose. 
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5.8.5 Intrathecaal 

Toedieningsroute voor geneesmiddelen via een injectie in het wervelkanaal of in de subarachnoïdale 
ruimte zodat het de cerebrospinale vloeistof bereikt. Dit gebeurt steeds door een anesthesist 

 

5.9 Risico’s en maatregelen voor het werken met cytostatica 

5.9.1 Algemeen 

 Op de verpleegafdeling worden steeds “nitril” handschoenen gebruikt als bescherming 
tijdens de manipulatie en toediening van cytostatica en de verzorging van chemopatiënten.  

 Werken met cytostatica is verboden voor zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven. 
 Eten en drinken is verboden tijdens de manipulatie van cytostatica.  
 Alle materiaal en afval van chemopatiënten moet als risicoafval worden beschouwd. 

Bijgevolg moet dit afval in gele of grijze bak worden gedeponeerd.  
 Wanneer een chemopatiënt naar een andere dienst wordt overgebracht, moet de betrokken 

afdeling (bv. de afdeling radiologie) hiervan vooraf worden verwittigd. De chemotherapie 
wordt tijdelijk onderbroken indien de patiënt naar de dienst radiologie of radiotherapie gaat. 

 

5.9.2 Bij prikaccidenten, morsen en extravasatie 

 Prikaccidenten: 
o Je handschoenen onmiddellijk uittrekken; 
o De wonde laten bloeden; 
o De wonde onder koud stromend water houden; 
o Verwittig de verantwoordelijke arts en nadien ook de arbeidsgeneesheer.  

 Extravasatie: 
o Extravasatiekit raadplegen in verpleegpost; 
o Arts verwittigen; 
o Op het intranet is de procedure ‘extravasatie cytostatica’ terug te vinden.   

 Morsen = decontaminatie na ongewilde vrijstelling: 
o Morskit raadplegen in verpleegpost; 
o Op het intranet is de procedure ‘morsen van cytostatica’ terug te vinden; 
o Altijd wegwerpdoeken, mondmasker P3 en nitril handschoenen gebruiken.  
o Met absorberende geplastificeerde doeken (bv. bedonderleggers van Euron®) van 

buiten naar binnen opdeppen.  
o Overvloedig naspoelen met water  
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5.10 Nevenwerkingen van antitumorale middelen 

5.10.1 Hematologische bijwerkingen 

 

 Neutropenie: 

Als er te weinig witte bloedcellen - leukocyten - in het lichaam zijn, neemt de natuurlijke weerstand 
af en wordt de kans op infectie groter. Voor elke kuur wordt de hematologische status gecontroleerd. 
Wanneer die onder een bepaald minimum is gedaald, kan dat een reden zijn om de toediening 
tijdelijk uit te stellen. Ook kan de arts beslissen om te starten met het toedienen van groeifactoren, 
zoals Neupogen®, Lonquex®. Beschermende isolatie kan noodzakelijk zijn. Kamer 5101 en 5102 
zijn hiervoor geschikt. 

 

 Anemie:  

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

 

 Trombopenie: 

Chemotherapie zal ook het aantal trombocyten doen verminderen, waardoor het risico op bloedingen 
toeneemt. Het normale aantal bloedplaatjes ligt tussen de 100 000 en 400 000. Bij een tekort aan 
deze bloedplaatjes kunnen patiënten last hebben van een bloedneus, bloedend tandvlees, veel 
bloedverlies bij verwondingen, blauwe plekken zonder zich te stoten, rode stervormige plekjes 
(petechiën) op de onderbenen. Soms wordt een bloedplaatjestransfusie toegediend, maar meestal 
herstelt de aanmaak zich spontaan. 

 

5.10.2 Vermoeidheid 

De meeste patiënten die chemotherapie krijgen, voelen zich moe en lusteloos. De oorzaak is dat het 
lichaam hard moet werken om de aantasting van de gezonde cellen weer ongedaan te maken. 
Daarnaast speelt ook de psychische belasting van ziekte en behandeling een rol. 

 

5.10.3 Gastro-intestinale bijwerkingen 

 

 Misselijkheid en braken:  

Nausea kan gepaard gaan met bleekheid, transpiratie, versnelde pols, koud en klam aanvoelen. 
Patiënten zorgen er best voor dat ze geen lege maag hebben. Voor de behandeling van misselijkheid 
en braken zijn verschillende anti-emetica voorradig. Vaak gebruikte producten zijn onder andere 
Zofran®, Motilium®, Primperan®, Litican®, Emend®, Akynzeo®.  

 

 Diarree: 

Diarree is het gevolg van de vernietiging van de snel delende cellen van het gastro-intestinaal stelsel. 
Het probleem is van tijdelijke aard. 

 

 Stomatitis:  

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

 

5.10.4 Haaruitval 

Niet van iedere behandeling met cytostatica wordt de patiënt kaal. Wel wordt het haar slap, 
breekbaar en dof. Als er wel haaruitval optreedt, valt niet alleen het hoofdhaar uit maar ook de 
wimpers, wenkbrauwen, oksel- en schaamharen. De haaruitval begint ongeveer 3-4 weken na het 
starten van de therapie. Na het stopzetten van de therapie groeien de haren meestal weer terug. Het 
verlies kan een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld of het kan een belemmering geven om in 
contact te treden met de omgeving. Het is belangrijk om de patiënt op de hoogte te stellen van het 
bestaan van haarstukjes en sjaaltjes. 

 

5.10.5 Allergische reacties en huidafwijkingen 

Bepaalde cytostatica kunnen een vlekkerige en droge huid veroorzaken.  

Mogelijke allergische reacties zijn: erytheem, urticaria, ernstige bronchospasmen, anafylactische 
shock. 

 

5.10.6 Urologische bijwerkingen 

Mogelijke afwijkingen zijn hemorragische cystitis, nierfunctiestoornissen en jicht.  

Hemorragische cystitis ontstaat wanneer er een te hoge concentratie afbraakproducten van 
cytostatica in contact komt met het slijmvlies van de blaaswand.  

Bij nierinsufficiëntie slaan de afbraakproducten van cytostatica neer in de niertubuli met risico op 
verstoppen.  

Jicht ontstaat door een verhoging van het urinezuur in het bloed. De patiënt aanraden om voldoende 
te drinken is belangrijk. 

5.10.7 Fertiliteitproblemen 

 

 Bij mannen 

Cytostatica kunnen de spermatogenese en de hormonale evenwichten beïnvloeden. Het effect is 
afhankelijk van het toegediende cytostaticum. Het herstel van de spermatogenese kan zeer laattijdig 
plaatsvinden, zelfs na meerdere jaren. Tot definitieve steriliteit kan slechts besloten worden indien 3 
jaar na het einde van de behandeling de spermatogenese nog niet op gang gekomen is. 

 

 Bij vrouwen 

Vrouwelijke patiënten vertonen meestal amenorroe (= wegblijven van de menstruatie). De 
menstruele cyclus kan zeer onregelmatig worden. Ze kunnen klachten hebben die vooral te maken 
hebben met een gebrek aan oestrogenen, warmteopwellingen, een droge vagina en dyspareunie (= 
pijn direct na coïtus). 

 

5.10.8 Secundaire tumoren 

Chemotherapie en radiotherapie zijn zelf in staat maligne tumoren te induceren. Men ziet dan 
voornamelijk acute leukemie, non-hodgkin lymfomen en vaste tumoren. 
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5.10.9 Neurologische complicaties 

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

 

5.10.10 Cardiopulmonaire nevenwerkingen 

 

 Cardiaal 

Een beperkte groep van cytostatica is cardiotoxisch. Ritmestoornissen en pericarditis kunnen 
optreden. 

 

 Pulmonair 

De mogelijkheid bestaat in het optreden van pneumonitis die kan evolueren naar longfibrose. Deze 
toxiciteit kan niet voorkomen worden en is gewoonlijk irreversibel en progressief. Symptomen 
kunnen zijn kortademigheid, niet-productieve hoest en tachypnoe. 

 

 

5.11 Communicatieboekje zorgprogramma Oncologie 

Het communicatieboekje Zorgprogramma Oncologie is ontworpen om de communicatie te 
bevorderen tussen de oncologische patiënt, artsen en medewerkers van de dienst oncologie en de 
zorgverleners in de  thuissituatie van de patiënt. Naast de belangrijkste contactgegevens vindt u 
hierin ook hoofdstukken met meer specifieke informatie. 

Er zijn ook invulbladen voorzien. Hierin worden opmerkingen vermeld over de behandeling en/of 
verzorging. 

Ook specifieke medicatie kan hier worden vermeld. Het boekje blijft eigendom van de betrokken 
patiënt. Alle op- of aanmerkingen vanuit de thuissituatie kunnen hierin vermeld worden. Er wordt aan 
de patiënt gevraagd om het boekje mee te nemen bij elk bezoek aan het ziekenhuis, huisarts,... 

 

5.12 Het voorlichtingspakket 

Om het geheel van bijwerkingen duidelijk te maken aan de patiënt, werken de oncocoachen met 
zelfzorgkaarten. Dat is een voorlichtingspakket. Het bestaat zowel voor chemotherapie als voor 
radiotherapie. Het is een instrument om de voorlichtingstaak van de verpleegkundige verder te 
ondersteunen en om het effectief zelfzorggedrag van patiënten te verhogen. 

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

 

5.13 Palliatief beleid op de afdeling 

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

De teamleden van het Palliatief Support Team zijn: 

 Palliatief arts 

 Palliatief coördinator 

 Palliatief verpleegkundige 
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 Pastor 

 Psychologe 

 

5.14 Oncocoachen 

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

 

5.15 Therapiebeperkingscodes 

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

 

6 Samenwerking met externen 

 Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) 

 Woon- en zorgcentra (WZC) 

 Revalidatiecentra 

 Ziekenhuizen (Zorgprogramma gebonden) 

 Huisartsen 

 Thuiszorg 

 Scholen 

 Vervoerdiensten 

 … 
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7 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid 

7.1 Zorgzones 

De afdeling wordt opgedeeld in verschillende zorgzones, per zorgzone is er telkens een 
coördinerend verpleegkundige verantwoordelijk voor de zorg. 

 Zone 1 = kamer 5101 t.e.m. 5109 (dect: 5101) 

 Zone 2 = kamer 5110 t.e.m. 5114 (dect: 5102) 

 Zone 3 = kamer 5115 t.e.m. 5122 (dect: 5103) 

7.2 Shiften 

We werken volgens drie shiften: 

 Vroegdienst: 6u30 tot 15u00 

 Laatdienst: 13u30 tot 22u00 

 Nachtdienst: 21u45 tot 6u45 

7.3 Takenpakket verpleegkundigen 

7.3.1 Vroegdienst zoneverantwoordelijke 

6u30 – 6u45  Overdracht van nacht- naar vroegdienst volgens ISBAR 

6u45 – 7u00  Controle ochtendmedicatie + IV-medicatie klaarmaken 

 Glycemiecontrole voor ontbijt 

7u00 – 7u45  Medicatietoer 

 EWS- controle 

 Samen met zorgondersteuning of 4de vroege patiënt installeren voor 

ontbijt 

7u45 – 10u00  Zorg + detailzorg patiënten 

 Wegen (zondag iedereen) 

 Meevolgen zaalronde artsen 

 Opname + opstarten chemo (vanaf 9u15 – opname tijdsloten van 30 

minuten) 

10u00 – 10u45  Zorgplannen invullen 

 Educaties + checklists (symptoomlast, PICT-schaal) 

 Veranderingen op overlegblad doorvoeren 

 Gestopte medicatie in retour vak apotheek 

10u45  Pauze 

11u00 – 12u00  Medicatietoer 

 Opstarten chemoschema’s 

 Samen met zorgondersteuning of 4de vroegdienst patiënten 

installeren/helpen voor middagmaal 

12u00 – 12u30  Middagpauze 

 4de vroege + verantwoordelijke + eventueel student 

12u30 – 13u00  Middagpauze 

 2 verantwoordelijke verpleegkundigen 

13u00 – 13u30  Chemo’s opvolgen 

 Veranderingen op overlegblad doorvoeren (zo weinig mogelijk 

doorschuiven naar laatdienst) 
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 Agenda aanvullen volgende dag 

 Vervoer aanvragen 

 Ontslagen van dezelfde dag afwerken 

13u30 – 15u00  Overdracht van vroeg- naar laatdienst volgens ISBAR 

 Namiddagtoer samen met laatdienst (in/uit bed, toiletbezoek, …) 

 Chemo’s opvolgen 

 Transfers naar andere afdelingen doorvoeren indien deze gepland zijn 

 Ontslagen afwerken 

 

Indien mogelijk: 

- Medicatie laat-/nachtdienst klaarleggen 

- Verpleegpost opruimen 

- Geleverde medicatie apotheek wegsteken 

 

7.3.2 Vierde vroegdienst 

6u30 – 6u45  Overdracht van nacht- naar vroegdienst volgens ISBAR 

6u45 – 8u00  Zorg + detailzorg patiënten die nuchter zijn voor onderzoek, operatie, 

radiotherapie krijgen,… 

 Glycemiecontrole voor ontbijt 

 Samen met zorgondersteuning of zoneverantwoordelijke patiënt 

installeren/helpen voor ontbijt 

8u00 – 9u30  Bedbaden / toiletzorg verdelen over de zones 

9u30 – 10u30  Meehelpen met nieuwe opnames 

 Meehelpen met chemo’s opvolgen 

10u30 – 10u45  Linnenkarren opruimen en aanvullen (geen prioriteit) 

 Verzorgingskarren opruimen en aanvullen (geen prioriteit) 

  Bloedprikkar en COW’s opruimen en aanvullen (geen prioriteit) 

10u45  Pauze 

11u00 – 12u00  Glycemiecontrole voor middagmaal 

 Samen met zorgondersteuning of zondeverantwoordelijke patiënten 

installeren/helpen voor middagmaal 

 Zorgplannen invullen 

12u00 – 12u30  Middagpauze 

 4de vroege + verantwoordelijke + eventueel student 

12u30 – 13u00  Middagpauze 

 2 verantwoordelijke verpleegkundigen 

13u00 – 14u00  Middagtoer + EWS 

14u00 – 15u00  Opruimen verpleegpost 

 Frigo controleren 

 Geleverde medicatie van apotheek opbergen 

 Hulp bij transfers van patiënten 
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7.3.3 Laatdienst zoneverantwoordelijke 

13u30 – 13u45  Overdracht vroeg- naar laatdienst volgens ISBAR 

 Afspreken taken (veranderingen overlegblad, transfers, toer, …) 

13u45 – 15u00  Medicatie klaarzetten van 14u00 tot 6u00 

 Medicatietoer 

 EWS-toer (indien nog niet gedaan door 4de vroegdienst) 

 Verder opvolgen chemo’s 

 Namiddagtoer samen met vroegdienst (in/uit bed, toiletbezoek,…) 

15u00 – 16u30  Overlegblad nakijken 

 Agenda nakijken voor volgende dag 

 Vervoer radiotherapie: nakijken of het bevestigd is 

 Ontslagen voorbereiden voor volgende dag (zie checklist ontslag) 

 Zorgplannen invullen 

 Medicatie apotheek in patiëntenvakje leggen + overtollige medicatie 

retour apotheek 

16u30  Pauze 

16u45 – 18u30  Medicatietoer 

 Glycemiecontrole voor avondmaal 

 Patiënten klaarzetten/helpen voor avondmaal 

 Broodbuffetwagen (weekend) 

18u30 – 19u00  Pauze 

19u00 – 20u00  Avondtoer met drie zoneverantwoordelijken samen 

20u00 – 21u00  Medicatietoer 

 Veranderingen overlegblad controleren 

 Nuchterbriefje aan bed + uitleg aan patiënt: nuchter voor 

onderzoek/ingreep 

21u00 – 21u45  Glycemiecontrole 

 Medicatie 22u toedienen 

 Geleverde medicatie opbergen 

 Medicatiekar aanvullen 

 Verpleegpost opruimen 

21u45 – 22u00  Overdracht van laat- naar nachtdienst volgens ISBAR 

 

Aandachtspunten:  

Bij ontslag linnen van bed halen + urine verzamel bokalen weghalen. 

 

7.3.4 Nachtdienst 

21u45 – 22u00  Overdracht van laat- naar nachtdienst volgens ISBAR 

22u00 – 24u00  Medicatie controleren/toedienen 

 EWS-toer 

 Patiënten goed leggen of verluieren waar nodig 

23u00 – 24u00  Toedienen medicatie 24u 

 Chemo’s opvolgen 
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24u00 – 1u00  Controle labo’s + klaarleggen van afnamemateriaal 

 IJken glycemietoestellen + materiaal accu-check aanvullen 

1u00 – 2u30  IV-medicatie toedienen 

 Samen met secundaire waak (nachtverpleegkundige) medicatie 

klaarleggen 

 Luiercontrole 

 Synops en agenda controleren 

 Etiketten IV-medicatie volgende dag schrijven 

 Medicatie ijskast / IV-medicatie / verdoving controleren en indien nodig 

retour apotheek 

 Verpleegpost opruimen 

2u30 – 3u00  Pauze 

3u00 – 6u00  Zorgplannen schrijven en invullen 

 Vanaf 3u30 start ochtendtoer met verpleegkundige secundaire waak 

o Bloedafnames 

o Patiënt verluieren en/of goed leggen 

o Diurese opvolgen 

 Toedienen IV-medicatie 

 Labo’s opsturen 

 Opnames chemo voorbereiden en klaarleggen (premedicatie, 

spoelers,…) 

 Nakijken medische beeldvorming (eventueel infuus met microclave 

plaatsen in combinatie met bloedafname) 

6u00 – 6u30  Linnenzakken opruimen en karren klaarzetten 

 Overige zorgplannen invullen 

 Agenda aanvullen indien nodig 

 Batterijen dects vervangen 

 Overdracht blaadjes en agenda printen 

6u30 – 6u45  Overdracht van nacht- naar vroegdienst volgens ISBAR 

 

 

8 Meest voorkomende verpleegkundige verstrekkingen – procedures 

Er zijn heel wat verpleegkundige procedures uitgewerkt om de uniformiteit en kwaliteit van de zorg 
te garanderen. Je vindt deze terug op de intranetsite/MeMo van ons ziekenhuis. 

 

9 Overlegstructuren 

9.1 Verpleegkundig niveau 

 Patiëntenoverdracht: dagelijks, bij aanvang van iedere shift 

 Teamvergaderingen: minstens 2x per jaar 

 Verplichte werkgroepen 

o Ziekenhuishygiëne 

o Pijn 

o Diabetes 

o Mentoren 

o Wondzorg 

 Dienstgebonden 

o  Fast track chemo 
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o Zorgpad palliatieve zorgen op D501 

 Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling 

o Starter: 3 – 6 – 12  maanden 

o > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks 

9.2 Met artsen 

 Zaalrondes 

 Elektronisch patiëntendossier 

 6-maandelijks overleg hoofdverpleegkundige/medisch diensthoofd 

 

9.3 Multidisciplinair overleg (met 3 of meer disciplines – MDO) 

 Artsen medische oncologie-hematologie 

 Psychologen 

 Palliatief Support Team (PST) 

 Diëtisten 

 Sociale dienst 

 Oncocoachen 

 Verpleegkundigen 

 Kinesisten 

 Pastorale dienst 

 

10 Aandacht veiligheid en beperken risico’s 

 

11 Student specifieke informatie 

11.1 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 mentor voor de 

student verpleegkunde; 

 De taak van de hoofdverpleegkundige/diensthoofd in studentenbegeleiding wordt beperkt 

tot het uitwerken 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 

mentorschapsproject.  

De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op intranet. 

 

11.2 Verwachtingen ten aanzien van de student 

11.2.1 Voor je stage 

 Je hebt de dienstgebonden informatiebrochure thuis overlopen bij aanvang van je stage. 

11.2.2 Begin stage 

 Je legt je doelstellingen voor aan je mentor bij het begin van de stage. Zorg ervoor dat 

deze haalbaar en aangepast zijn. 
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 Stel jezelf voor aan elk personeelslid en vermeld eventueel ook in welk jaar van de 

opleiding je momenteel zit. 

11.2.3 Tijdens de stage 

Zorg 

 Inzicht krijgen in de pathologie en de werking van onze afdeling. 

 Observeren en rapporteren. 

 Bied dagelijks zelf je feedbackformulier aan je begeleidende verpleegkundige aan en 

noteer de naam van de verpleegkundige waarmee je hebt samengewerkt. Noteer 

eveneens dat je feedback aangeboden hebt. 

 Zeg tegen je begeleidende verpleegkundige welke technieken je al geleerd hebt en mag 

uitvoeren. 

 Wanneer je samen werkt met je stagebegeleider, vraag je tijdig technieken aan.  

Denk aan bedbad, SC-inspuitingen, IV-medicatie om op te lossen en andere technieken. 

 Wanneer je vakterminologie, pathologieën, medicatie ... tegenkomt die je nog onbekend 

zijn, mag je die steeds opzoeken tijdens de vrije momenten (vraag hier steeds 

toestemming voor).  

 Wees niet bang om vragen te stellen aan je begeleidende verpleegkundige. 

 Hou rekening met het beroepsgeheim. Neem dus geen informatie mee naar huis waar 

namen van patiënten, dokter, geboortedatum, kamernummers op staan. De papieren die 

gebruikt worden voor de overdracht, worden aan het einde van elke shift in de blauwe bak 

gegooid. 

 Als student kom je terecht in een hecht team van verpleegkundigen. Als student draag je 

ook bij aan een goede sfeer en samenwerking op de werkvloer en tussen de collega’s. 

 Attitude: vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme. 

 

Praktisch 

 Bij afwezigheden, ziekte of later komen: verwittig tijdig de afdeling (09 246 51 00). 

 Geen GSM-gebruik tijdens de werkuren, tijdens de pauzes mag dat wel. Wanneer je om 

een duidelijke reden je GSM bij de hand moet hebben, laat je dat steeds weten aan je 

begeleidende verpleegkundige en hoofdverpleegkundige.  

 Geef tijdig aan wanneer de tussentijdse- en eindevaluatie is, zo kan de mentor 

afspreken wie aanwezig zal zijn tijdens de momenten met de docent. Bespreek ook met je 

mentor wanneer je alle documenten afgeeft, en tegen wanneer het dan ingevuld zal 

worden zodat alles tijdig in orde gebracht kan worden. 

 Feedbackdocumenten moeten bijgevoegd worden bij de tussentijdse- en eindevaluaties 

en alles wordt afgegeven aan de mentor die je evaluatie doet. 

 Je werkt niet alleen samen met de mentoren op de afdeling, door het grote aantal 

studenten is dit niet mogelijk. Doordat je samenwerkt met andere collega’s krijgen we ook 

vanuit een ander perspectief feedback. 

 Maak op het einde van je stageperiode tijd vrij om de studentenenquête in te vullen. Dit 

gebeurt vóór de eindevaluatie. 

 

11.3 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, handeling, … 

 Op uw vraag trachten we u enkele onderzoeken te laten bijwonen. 

 Mogelijkheid tot inoefenen van aangeleerde technieken. 

 Betrekking bij de patiëntenoverdracht. 
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 Goede multidisciplinaire samenwerking. 

 Informatiebrochures. 

 

11.4 Praktische opvolging 

11.4.1 Welke documenten breng je de eerste stageweek in orde? 

 Overloop alle e-learnings thuis. Wanneer dit niet gebeurd is, dan mag je de stage niet 

starten en moet je deze dag inhalen.  

 Als student mag je de glycemiecontrole nemen, wanneer je de techniek gezien hebt op 

school. Vooraleer je dit op de afdeling mag doen, dien je de ‘Accucheck’ geslaagd af te 

leggen. Volg hiervoor de volgende stappen. 

 Ga naar CoMMpas (intranet)/rechterkolom ‘snel naar’/Cobas Academy  

 Gebruikersnaam = personeelsnummer (M592000….) 

 Wachtwoord = leeg laten (enkel bij de eerste maal inloggen). Nadien 

maak je zelf een nieuw wachtwoord aan.  

 Er staat een link naar de handleiding ‘gebruik Cobas Academy op de 

webpagina en Cobas Academy (verder vragen dect. 9226 of 9227) 

Theorie van Accucheck vind je in de map van de studenten.  

 Vanaf je tweede jaar krijg je een aanmeldingscode (via ICT), zodat je in het 

medicatiebeheer en/of Synops kan inloggen. 

 Intern document ‘Eindevaluatie student’ Vul enkel de bovenste kolom in met je 

persoonlijk e-mailadres. Dit kan dan gebruikt worden als je later komt solliciteren / 

vakantiejob komt doen.   

11.4.2 Wat doe je op het einde van je stage? 

Studenten enquête online HRMmentoren en studentenrechterkolom ‘tevredenheidsenquête’ 

 Inloggen onder andere gebruiker  

Gebruikersnaam = studentvpk.enquete 

Wachtwoord = studentVPL 

 

12 Bronnen 
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