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Dienstgebonden informatiebrochure 
D601-D602-D603-D202-IL 

 

 

1 Voorwoord 
 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom op de afdelingen D601, D602, D603, D202 en interne liaison. Met deze brochure willen we 
je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen en zeilen op de dienst, uitleg over 
pathologie, onderzoeken en behandelingen.  

We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons. We verzekeren onze goede wil en samenwerking om 
leerrijke groeimomenten aan te bieden.   

Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en 
patiëntgerichte zorg verzekeren aan onze patiënten. 

De eerste stagedag op een afdeling Geriatrie begint in de dagzaal op D602 om 8u met een 
algemeen infomoment door één van de drie hoofdverpleegkundigen. 

Deze brochure kwam tot stand door toedoen van enkele toegewijde medewerkers die het tot hun 
opdracht nemen jullie op een professionele wijze te begeleiden. 

 

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

 

Het verpleegkundig team 
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2 Voorstelling van de afdeling  
 

Naam van de afdeling: D601, D602, D603, D202 en Interne Liaison 

Kenletter: G 

Behorend tot zorgdomein: chronische en transmurale zorg 

Specialisme: geriatrie en ortho-geriatrie  

Aantal bedden: 84 (waarvan 10 bedden ortho-geriatrie)      

 

 
De afdeling geriatrie is ten behoeve van de oudere zorgvrager. Dit is een persoon vanaf 75 jaar 
welke een specifieke aanpak behoeft omwille van volgende redenen; 

• Fragiliteit en beperkte homeostase 

• Actieve polypathologie 

• Atypische klinische beelden 

• Verstoorde farmacokinetiek 

• Gevaar van functionele achteruitgang 

• Gevaar voor deficiënte voeding 

• Tendens tot inactiviteit en bedlegerigheid, met toegenomen risico op opname in een 
instelling en afhankelijkheid bij de activiteiten van het dagelijks leven 

• Psychosociale problemen 

• Polyfarmacie 
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3 Afdelingsspecifieke gegevens 

3.1 Medisch team 

 

Het diensthoofd geriatrie is dr. Desimpelaere Patrick. Hij wordt ondersteund door de volgende 
geriaters: 

 

• Dr. De Wilde Kathleen 

• Dr. Demuynck Mathias 

• Dr. De Mey Joke 

• Dr. Bultynck Céline 

• Dr. Gillard Natalie 

 

Secretariaatsnummer: 09/246.89.00 

 

3.2 Verpleegkundig team 
 

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

• Scholingsgraad:  

* Verpleegkunde HBVO  

* Verpleegkunde BA 

• Bijkomende competenties:  

* Bijzondere beroepstitels 

- BBT Geriatrie   

* Bijzondere bekwaamheden 

- BBK Geriatrie   

 

3.3 Zorgondersteuning  
 

In aanvulling op het verpleegkundig team werken wij op 

de verpleegafdelingen Geriatrie met een vast team 

zorgondersteuning (broodbuffetwagen) en een centraal 

aangestuurde ondersteunende dienst, nl. een team 

“centraal patiëntenvervoer (CPV). 

Het team BBW staat in voor het ontbijt en het avondmaal 

op de verpleegafdelingen. Ook tijdens het weekend 

(behalve zaterdag- en zondagavond). Aanvullend verzorgen zij ook een aantal logistieke taken op 

de verpleegafdelingen (bestellingen, bergingen, keuken,...) 

Het team CPV staat in voor het vervoer van patiënten naar onder andere radiologie, revalidatie, OK 

en polikliniek. Het vervoer tussen verpleegafdelingen gebeurt door de verpleegkundigen van de 

ontvangende afdeling.  
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3.4 Samenwerking met andere interne disciplines/disciplines 
 

• Kinesitherapie 

• Logopedie 

• Ergotherapie 

• Diëtiek 

• Psycholoog 

• Pastorale dienst 

• Palliatieve dienst 

• Sociale dienst 

• Vrijwilliger 

• Student 

 

4 Pathologie, behandelingen en onderzoeken  
 

Pathologie Behandelingen Onderzoeken 
Algemene achteruitgang 

Anemie 

Artrose, reumatisch lijden 

Chronische wonden 

COPD 

CVA, TIA 

Dehydratatie 

Dementie 

Depressie 

Diabetes 

Ethylabusus, medicatiemisbruik 

Gangproblemen, vallen 

Gastro intestinale infecties 

Globus 

Hypertensie 

Maligniteiten 

Malnutritie 

Slikproblemen 

Parkinson 

Pneumonie, bronchitis 

Prostaatlijden 

Urineweginfectie 

Vaatlijden 

VKF, angor 

ADL-training 

Bloedtransfusie 

IV-medicatie 

Revalidatie 

Wondzorg 

Bloedonderzoek 

Echo abdomen 

EKG 

RX thorax 

Urinecultuur 

ACE-R  

RX thorax 

Urinecultuur 

ACE-R 

Acsitespunctie 

Botscan 

Bronchoscopie 

Coloscopie 

CT hersenen, CT thorax 

EEG, EMG 

FIM 

Gastroscopie 

GDS 

Holter 

Logopedische onderzoeken 

Longperfusiescan 

Lumbale punctie 

Meting blaasresidu 

MMSE 

Sputum-, wond-, haemocultuur 

Sternale punctie 
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5 Samenwerking met externen 
 

• Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)   

• Woon-en zorgcentra (WZC) 

• Revalidatiecentra      

• Ziekenhuizen (zorgprogrammagebonden) 

• Huisartsen      

• Thuiszorg  

• Scholen       

• Andere: ergotherapie aan huis, logopedie aan huis, vervoerdiensten     
   

 

6 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid 

6.1 Zorgzones 
 

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

 

6.2 Shiften  
 

We werken volgens drie shiften: 

• Vroegdienst : 6u30 tot 15u00  

• Laatdienst: 13u30 tot 22u00 

• Nachtdienst: 21u45 tot 6u45 

 

6.3 Dagindeling 
 

6u30  Overdracht volgens SBAR nachtdienst aan vroegdiensten /zone  = 5’/zone 

6u45    Glycemie bepaling, medicatiebedeling en controle infusen 

7u30   Maaltijdbegeleiding, EWS-controle, ochtendverzorging, wondzorg + invullen 
digitaal verpleegplan, klokplassen, opzetten van patiënten in functie van 
revalidatie, toeren met de geriater/unit + uitwerken 

11u10   Glycemiebepaling, medicatiebedeling, maaltijdbegeleiding 

11u30-12u30  30’ pauze plannen, medicatie- en verzorgingskar aanvullen, patiëntendossiers in 
orde brengen, ontslagen voorbereiden, middagtoer  

13u30   Overdracht volgens SBAR van vroegdienst  naar laatdienst/zone 

14u   Medicatiebedeling – EWS-controle 

14u30   Namiddagverzorging 

17u   Maaltijdbegeleiding, medicatiebedeling 

19u30   Avondverzorging en medicatiebedeling – EWS-controle 

21u45  Overdracht volgens SBAR van - laatdienst naar nachtdienst/zone 
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7 Meest voorkomende verpleegkundige verstrekkingen  
 

7.1 Basiszorg – hygiëne 
 

• Toediening en hulp bij hygiënische zorgen 

• Hygiënische zorgen bij patiënten met ADL-dysfunctie 

• Hulp bij mobiliteit 

• Hulp bij uitscheiding 

• Hulp bij voeding bij patiënten zonder slikproblemen 

 

7.2 Ademhalingsstelsel  
 

• Luchtwegenaspiratie- en drainage 

• Zuurstoftoediening 

• Aërosoltherapie  

 

7.3 Bloedsomloopstelsel 
 

• Plaatsen van perifere intraveneuze katheter 

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

• Voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze perfusies en transfusies 

• Verwijderen van veneuze katheters 

 

7.4 Spijsverteringsstelsel 
 

• Voorbereiding, uitvoering en toezicht op maagsonde 

• Voorbereiding, uitvoering en toezicht op lavement 

• Manueel verwijderen van faecalomen 

 

7.5 Urogenitaal stelsel 
 

• Voorbereiding, uitvoering en toezicht op blaassondage 

• Voorbereiding, uitvoering en toezicht op blaasinstillatie 

• Opmeten van residu in de blaas door middel van bladderscan 
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7.6 Huid en zintuigen 
 

• Voorbereiding, uitvoering en toezicht op aseptische en antiseptische wondverzorging 

• De verzorging van stoma, wonden met wieken en drains 

• Voorbereiding, uitvoering en toezicht op verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal, cutane 
wieken, drains en cutane katheters  

  

7.7 Metabolisme 
 

• In evenwicht houden van de vocht- en voedingsbalans (=VVB)  

• Enterale vocht- en voedseltoediening 

• Parenterale vocht- en voedseltoediening 

 

7.8 Medicamenteuze toediening 
 

Voorbereiding en toediening van medicatie via volgende toegangswegen; oraal, rectaal, vaginaal, 

subcutaan, intramusculair, intraveneus, luchtwegen, gastro-intestinaal, oogindruppeling, 

oorindruppeling. 

 

7.9 Mobiliteit 
 

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

Specifieke technieken na heupfractuur; installeren tractiemateriaal; beengoot gebruiken bij 

mobilisatie. 
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7.10 Fysische beveiliging 
 

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

• Maatregelen ter preventie van infecties 

• Maatregelen ter preventie van decubitusletsel 

 

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

• Metingen van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels 

• Staalafname en collectie van secreties en excreties (bloed, urine en sputum) 

 

7.12 Verpleegkundige assistentie bij medische handelingen 
 

• Ascites-, pleura- en sternale punctie 

 

7.13 Toevertrouwde geneeskundige handelingen  
 

• Beoordeling van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels 
vitale parameters (RR, P, T, AH), pijn, ECG, fysische parameters 

• Glycemiebepaling 

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

• Maatregelen ter preventie van malnutritie 

• Parenterale voeding 

• Opvolging incontinentieproblematiek 

• Toilettraining/klokplassen 

• Stimuleren tot zelfzorg 

• wekelijks multidisciplinair overleg 

 

8 Procedures 
Er zijn heel wat verpleegkundige procedures uitgewerkt om de uniformiteit en kwaliteit van zorg te 
garanderen. Je vindt deze terug op coMMpas via kwaliteitsdocumenten en WIKI. 
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9 Overlegstructuren 

9.1 Verpleegkundig niveau 
 

• Patiëntenoverdracht: dagelijks bij aanvang van iedere shift 

• Teamvergaderingen: 2x per jaar  

•  Verplichte werkgroepen 

* Ziekenhuishygiëne   

* Pijn 

* Diabetes 

* Mentoren   

• Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling 

* Starter: 3 – 6 en 12 maanden   

* > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks 

 

9.2 Met artsen 
 

• Zaalrondes  

• Elektronisch patiëntendossier 

• Periodiek overleg tussen hoofdverpleegkundigen, verantwoordelijke zorgprogramma geriatrie 
en medisch diensthoofd 

 

9.3 Multidisciplinair overleg (MDO) 
 

Het wekelijks multidisciplinair overleg bestaat uit volgende teamleden:  

• Behandelende arts  

• Sociale dienst  

• Verpleegkundige  

• Kinesitherapeut 

• Ergotherapeut 

• Logopedist  

• Diëtist  

• Pastorale dienst 

• Palliatieve dienst (naar noodzaak) 
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10 Student specifieke informatie  
 

10.1 Verwachtingen ten aanzien van studenten 
 

10.1.1  Wat verwachten wij van een student? 
 

• Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen 

• Een ingevulde feedbackfiche 

• Neem zelf je leerproces in eigen handen 

• Een ingevulde studentenenquête op het einde van de stage (vóór de eindevaluatie) 

• Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief name, motivatie en enthousiasme 

• Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling 

• Goede rapportage is belangrijk, zowel schriftelijk als mondeling 

• Bij onzekerheid je steeds bevragen, zo kunnen fouten vermeden worden 

• Bij geriatrische patiënten is vooral een empathische houding, aandacht voor zelfzorg en een 
goed observatievermogen van belang 

• Respect voor privacy en beroepsgeheim  

• Bij ziekte: steeds de afdeling en hoofdverpleegkundige verwittigen vóór de aanvang van de 
dienst 

 

Studenten moeten bij aanvang van hun stage een medisch onderzoek doorlopen hebben. Dit attest 

dient op het onthaalmoment afgegeven te worden. 

 

10.1.2  Wat kan een student van ons verwachten? 
 

• Opvang op de eerste stagedag door de hoofdverpleegkundige; PowerPointvoorstelling voor 
studenten 

• Bespreking van de individuele leerdoelen 

• Uurregeling gekoppeld aan mentor en andere verpleegkundigen op de afdeling 

• Ingevulde feedback 

• Mogelijkheid tot inzage van literatuur (bijvoorbeeld het intranet en internet raadplegen) in 
onderlinge afspraak met de mentor 

• Bijwonen van onderzoeken in onderlinge afspraak met de mentor 

• Ondersteuning bij het uitwerken van de stageopdracht 

• Mogelijkheid tot bijschaven van aangeleerde technieken 

• Bijwonen van overdrachten en patiëntenbesprekingen 

• Kennismaking met de multidisciplinaire samenwerking 

• Informatiebrochures zijn beschikbaar 

• Tussentijdse feedback en eindevaluatie door mentor 

• 2e- en 3e-jaarsstudenten kunnen kennismaken met het geriatrisch dagziekenhuis en de interne 
liaison  
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10.2 Mentorschap op de afdeling: de 5 krachtlijnen van het mentorschap 
 

Binnen het verpleegkundig-paramedisch departement heeft de werkgroep mentorschap 
beleidslijnen en een visie 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 uitwerken 
van een organisatorisch kader en opvolging 

• De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, de verpleegeenheid is 
medeverantwoordelijk voor het creëren van een boeiende leeromgeving 

• De stagebegeleider en het opleidingsinstituut participeren daadwerkelijk in het mentorschap 
project 

 

De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op intranet. 
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11 Bijkomende informatie  
 

Op de afdeling Geriatrie zijn er 10 bedden voorzien voor ortho-geriatrie. 

Dit wil zeggen dat sommige patiënten met een geriatrisch profiel en acute traumatologie 

(bijvoorbeeld een heup- of knieprothese na een val) ook kunnen opgenomen worden op de dienst 

Geriatrie. 

Voor en na de operatieve ingreep verblijven deze patiënten op dienst Geriatrie. De eerste 3 dagen 

is er een opvolging door een orthopedist gepland. 

Een multidisciplinaire benadering is belangrijk bij deze specifieke verzorging.  

 

De afdeling Geriatrie is gericht op de multidisciplinaire diagnose, behandeling en revalidatie. Ze 

voorziet in een kwaliteitsvolle verzorging en verpleging met als doel, waar mogelijk, een optimaal 

functioneren van de patiënt in de thuissituatie of het thuisvervangend milieu te bekomen. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de zorg in samenspraak met de huisarts 

en andere zorgverleners. 

Tevens zijn er contacten met de thuiszorgdiensten en de huisarts om het ontslag vlot te laten 

verlopen. 

 

Ziekenhuisbreed wordt er gestreefd naar een fixatie-arm beleid. Het toepassen van een 

vrijheidsbeperkende of vrijheidsberovende maatregel gebeurt volgens de principes ‘zo min 

mogelijk, zo kort mogelijk en zo veilig mogelijk’. Hierbij worden er alternatieven toegepast zoals 

een verpleegdeken of dwaalhorloge. Meer info vind je op coMMpas via kwaliteitsdocumenten. 

 

Elke medewerker binnen AZ Maria Middelares neemt zijn verantwoordelijkheid om de policy in kader 

van het valpreventiebeleid steeds op te volgen. Meer info vind je op coMMpas via 

kwaliteitsdocumenten. 

 

Van harte welkom op geriatrie voor een leerrijke stage! 

Team geriatrie 
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