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VOORWOORD 

 

Welkom op onze verpleegafdeling B1/Geriatrische cardiologie  Wij hopen dat je een aangename 

stageperiode tegemoet gaat en willen je graag daarmee helpen. 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze dienst.  Het is een beknopte begeleiding die je 

steeds kan raadplegen. 

 

Een brochure kan niet allesomvattend zijn, daarom staan zowel de artsen, hoofdverpleegkundige en 

verpleegkundigen je graag bij indien  je hulp of uitleg nodig hebt. 

 

Wij wensen je een leerrijke en verrijkende stage toe.  Laat de patiënt tijdens je werk steeds op de eerste 

plaats komen.  Probeer je in te leven in zijn situatie, zijn ziekte, angst, zorgen, pijn, zijn achtergelaten 

familieleden. Samen met een goede inzet en ruime motivatie, kan dit leiden tot een goede stage! 

 

 

Namens de ganse equipe. 
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1. Voorstelling van het ziekenhuis 
 

1.1 Architectuur 
 

De afdeling B1 valt onder de bevoegdheid van de dienstengroepering 2 onder leiding van Dominique 

Stas.  

B1 is gelegen op de 1ste  verdieping in blok B. 

De afdeling telt 27 bedden. 

- 1 kamer van 2 bedden, 
- 6 kamers van 3 bedden, 
- 7 éénpersoonskamers. 
 

In bijgevoegd schema vind je een grondplan van de afdeling.   

 
Waar vind je wat? 

Linnenkamer  
-   Linnen  

-   2 linnenkarren  

-   Patiëntenlift 

-   5 fixatieboxen 

-   Incontinentiemateriaal 

-   Alternatingmatrassen 

-   Easy slide : patiënten-verbeddingssysteem 

-   2 bedjes voor rooming-in  

 

Badkamer: -  Douche 

-  Bad   

-  Wastafel 

              -  Weegstoel 

-  Haarwasbak   

Verpleegstation:   

-  2 medicatiewagens met laptop  

-  Noodkast medicatie 

-  Materiaal voor plaatsen van infusen, bloednames, puncties enz. 

-  Zuurstofflessen (kast bureel) 

-  Patiëntendossiers in karretjes (zwarte kaft) en kast (grijze kaft) 

-  Telemetriemonitoring ( 16) + 2 oplaadstation 

-  2 glycemietoestellen 

-  Formulieren 
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-  Compendium       

-  Patiëntenvignetten (geel “bakje”) 

-  Reanimatiekoffer 

-  2 PC’s, 3 vignettenprinters en fax 

-  Postvakje “studenten VTI” 

   

Verdeelkeuken: - drinkbekers, neusbekers, glazen, bestek en aangepast bestek  met verdikte handvaten. 

- kannen met fris water in koelkast 

- eetslabbers 

- vaatdoeken en keukenhanddoeken 

- afwasmachine 

- koffieautomaat 

  

 Berging:       -      Steriel materiaal 

- Niet-steriel materiaal   

- 2 verzorgingskarren 

- 4 spuitdrijvers 

- 2 volumetrische pompen   

 

Utility: -  aspiratietoestel 

-  swash-doekjes 

-  haardroger 

-  toiletstoelen 

-  bedpanspoeler 

-  reinigingsmateriaal 

-  vazen, enz. 

 

Dagzaal:  -  voor gezamenlijke maaltijden 

-  voor ontspanning ( TV, kaarten, … ) 

-  voor ontvangen van bezoek  
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GRONDPLAN DIENST B1 
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1.2 Patiëntenpopulatie 
 

De dienst cardiologische geriatrie is een hospitalisatieafdeling voor de opvang van acuut zieke 

bejaarden. Eerst en vooral wordt een diagnose gesteld en een medische behandeling opgestart. Met het 

hele team wordt er naar het maximale behoud van zelfstandigheid van onze bejaarde patiënten 

gestreefd, naar het herstel van het persoonlijk en sociaal evenwicht van de patiënt en naar het 

verlichten van het lichamelijk en geestelijk lijden waardoor zij zo comfortabel mogelijk oud kunnen 

worden. Dit alles trachten we te bereiken door een multidisciplinaire aanpak. 

 

1.3 Multidisciplinair team 
 

Verpleegkundig team: 

Op onze afdeling werken 14 FTE verpleeg- en zorgkundigen onder leiding van de hoofdverpleegkundige, 

dhr. Frank Kuipers.  

Het team staat volgens hedendaagse principes in voor kwalitatieve totaalzorg! Belangrijk hierin is ook 

het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de patiënt en zijn familie.  

Stagebegeleiding VTI: 

- Martine Thijs 
- Ann Tielens 
-  
Stagemonitoren B1: 

- Liesbet Cox 
- Lieve Motmans 
 

Medisch team: 

Er zijn 4 cardiologen verbonden aan de afdeling, met name Dr. A. Brammerloo,  Dr. B. Schoebrechts, Dr. 

Ph. Stas en Dr. J. Tack. Naast de cardiologische patiënten worden er op B1 ook patiënten met 

pneumologische en/of gastro-enterologische aandoeningen behandeld mits zij 75jaar zijn of ouder! 

Indien er zich problemen met een patiënt voordoen, wordt de behandelende arts onmiddellijk 

verwittigd. Is deze dokter niet te bereiken, dan wordt beroep gedaan op de dokter van wacht (WOS).  

Specialismen op de afdeling: 

Verpleegafdeling B1 is een geriatrische afdeling specifiek voor patiënten met een leeftijd gelijk of meer 

dan 75 jaar en met een uitgesproken cardiologische pathologie!  
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Op onze verpleegeenheid bevindt zich een centrale waar16 telemetries voor ritmeobservatie aan 

verbonden zijn. Wekelijks ontvangen we dan ook patiënten die opgenomen worden voor een 

cardioversie, coronarografie of voor een pacemakerimplantatie. 

Het verpleegkundig en medisch team werkt multidisciplinair samen met : 

- Dienst patiëntenbegeleiding (Mevr. Mottard Marylène) 

De patiëntenbegeleidster tracht de patiënten zo goed mogelijk te begeleiden met de psychosociale 

gevolgen van hun ziekte.  

Daarnaast zal zij in overleg patiënt en familie vanaf de opname het ontslag zo goed mogelijk 

voorbereiden zodat ze thuis in optimale omstandigheden kunnen functioneren. De organisatie van 

thuiszorgdiensten maakt hiervan deel uit ( thuisverpleging, maaltijdbedeling, poetshulp, …).  

Er wordt eveneens aandacht gegeven aan de financiële tegemoetkomingen waarop patiënten recht 

hebben en ze krijgen hulp bij administratieve taken. 

- Dienst kinesitherapie (Mevr. Vandersteen Karen) 
De kinesitherapeut richt zich op het onderzoeken en trainen van de bewegingsmogelijkheden van 
het lichaam. Er wordt gekeken naar kracht, lenigheid en conditie. Ook bewegingsgevoel, 
belastbaarheid, coördinatie en ontspanning zijn aandachtspunten.  

- De kinesitherapeut tracht samen met de patiënten de resterende mogelijkheden maximaal te 
benutten om te komen tot een zo groot mogelijke lichamelijke zelfstandigheid, eventueel met een 
hulpmiddel (o.a looprekje). 
 

- Dienst ergotherapie (Mevr. Vandevenne Veerle) 
Het werk van de ergotherapeute is gericht op het trainen van de algemene dagelijkse functies zodat 
patiënten deze zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren. Hiervoor stelt de ergotherapeute een 
individueel programma samen dat gebaseerd is op de mogelijkheden en de hulpvraag van de 
patiënt. Door middel van begeleiding en training worden verminderde vaardigheden gestimuleerd. 
Voorlichting, advies en instructies aangaande hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen in de 
thuissituatie, de omgang met de patiënt, valpreventie … behoren tot deze taak.  

- De ergotherapeute is dagelijks op de verpleegafdeling van 8 tot 12 uur. 
- Individuele of groepstherapie bestaat uit transfer/marche, handfunctie- oefeningen, realiteits 

oriëntatie therapie ( krant lezen ), reminiscentie ( herinneringen ophalen ), geheugenoefeningen, … 
 

- Dienst logopedie 
Voor de detectie van spraak-, taal- en slikproblemen doen we beroep op een logopediste. Aan de 
hand van de resultaten zal zij een aangepaste behandeling opstarten.  
Tijdens het behandelen van slikproblemen wordt er nauw samengewerkt met de diëtiste, de 
verpleging en de familie.  

 

- Dienst diëtiek 
De diëtiste zorgt voor een gezonde, evenwichtige voeding, aangepast aan het ziektebeeld van de 
patiënt. Er wordt dagelijks een muziekkeuze aan de patiënt aangeboden. Onze diëtisten passen 
indien nodig het menu aan: caloriearm, zoutarm, gemalen voeding, diabetesmaaltijden, … 

 

- Psychologische dienst 
Indien een patiënt het gevoel heeft dat hij/zij tijdens een opname vastloopt op vlak van 
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confrontatie, verwerking en aanvaarding van de ziekte of lichamelijke beperkingen en nood heeft 
om daarover in vertrouwen met iemand te spreken, kan hij/zij terecht bij de klinische psychologe of 
een van de psychiatrisch verpleegkundigen van het ziekenhuis.  
Bij  ontslag kan nazorg of doorverwijzing voorzien worden.  

  

- Dienst onderhoud 
De patiëntenkamers en de dienstvertrekken worden onderhouden door de eigen kuisploeg van AZ 
Vesalius.  

 

Het MDO ( multidisciplinair overleg ) vindt plaats elke woensdag van 11 tot 12 uur.  
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2   TAAKINHOUD EN TAAKVERDELING 
 

2.1   Organisatie van de verpleegzorg 

 

Personeelsbezetting per dag: 

1 hoofdverpleegkundige 

4 vroegdiensten 

3 laatdiensten 

1 ergotherapeute + 1 kiné 

1 nachtdienst 

 

Weekend ( zaterdag en zondag ): 

 4 vroegdiensten  

2 laatdiensten 

1 nachtdienst 

 

Bij wisseling van de dienst is er een patiëntenoverdracht van 30 minuten. 

De werkverdeling wordt per dag opgemaakt door de hoofdverpleegkundige.  Op de 
werkverdeling wordt iedere student toegewezen aan één bepaalde verpleegkundige.  
Zowel de werkverdeling als de dienstregeling van de studenten vind je op het magneetbord. De 

dienstregeling wordt zo opgesteld dat het aantal studenten evenwichtig over de verschillende shiften 

wordt verdeeld, om op die manier de leermomenten te optimaliseren.  

 

We werken op de afdeling zo veel mogelijk op basis van patiëntentoewijzing. Hierbij wordt voor de 

werkverdeling de dienst in 2 delen opgesplitst voor de verpleegkundige zorgen: 

- Deel 1: K 101 tot en met K 104 en K114 tot en met K116 

- Deel 2: K 105 tot en met K 107 en K110 tot en met K 113 

 

Voor de geneesmiddelendistributie wordt er gebruik gemaakt van het Proud-systeem! 
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2.2  Dagindeling 
 

 

06.45 – 07.15         Ochtendbriefing 

 

07.15 u – 11.30u     Start ochtendverzorging 

                              Electronische medicatiebedeling (EMB) 

                              Ontbijt 

                              Onderzoeken en therapieën 

 

11.30 u – 13.00u       Electronische medicatiebedeling (EMB) 

Middagmaal 

Aansluitend verzorgingsronde en middagrust 

 

13.00u – 14.15u       Klaarleggen medicatie voor namiddagshift 

                              Therapieën en onderzoeken 

 

14.15u – 14.45u u     Briefing 

                  

15.00u – 18.30 u Namiddagverzorging 

                              Electronische medicatiebedeling (EMB) 

Avondmaal 

 

20.00u – 21.45 u Electronische medicatiebedeling 

Avondverzorging 

                               Klaarleggen medicatie voor de nachtshift 

 

21.45 – 22.15 u Briefing 

 

22.15 – 06.45 u Controle van patiënten en extra toezicht bij zwaar zorgbehoevende patiënten 

Wisselhouding  

 Medicatie toedienen en infuuscontrole 

Medicatie klaarzetten voor 08 en 12u! 

                               Bloedafnames  
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2.3 Specifieke verpleegkundige interventies 
 

2.3.1 Ademhalingsstelsel: 
- toedienen van zuurstof 
- toedienen van aërosol 
- aspiratie van de ademhalingswegen 
- zorgen en toezicht bij thoraxdrainage 

 

2.3.2 Bloedsomloopstelsel: 
- voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze perfusies en transfusies, eventueel 

met technische hulpmiddelen 
- aanprikken van port-a-cath systeem 
- verzorging en toezicht op centraal veneuze katheters (PICC) 

 

2.3.3 Spijsverteringsstelsel: 
- plaatsen van maagsonde 

- zorgen en toezicht op maagsonde 

- toedienen van sondevoeding 

- toedienen van laxeer- en purgeermiddelen 

- toedienen van ontlastingslavement, clysma 

- zorgen aan kunstmatige anus 

- voorbereiden van patiënt op colonscopie, gastroscopie etc. 

 

2.3.4 Urogenitaal stelsel: 
- uitvoeren van een éénmalige sondage 

- plaatsen van verblijfsonde 

- vernieuwen van verblijfsonde 

- zorgen aan en toezicht op verblijfsonde 

- uitvoeren van blaasspoeling 

- nemen van urinecultuur 

- verzorgen van urostomie 

 

2.3.5 Huid- en zintuigen: 
- DAV vernieuwen: wonden, DVC 

- verwijderen van verschillende soorten hechtingsmateriaal 

 

2.3.6 Medicamenteuze toediening: 
- toedienen van medicatie per os, rectaal, transdermaal 
- toedienen van IM, IV, SC medicatie 
 

2.3.7 Voedsel- en vochttoediening: 
- parenterale voeding via perifere katheter 
- parenterale voeding via een centraal veneuze katheter (Smof Kabiven) 
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2.3.8 Mobiliteit: 
- wisselhouding 
- opzetten in zetel 
- fixatieprocedure 

 

2.3.9 Hygiëne: 
- totaalverzorging van de patiënt  
- zorgen aan de overledene 
 

2.3.10 Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose: 
- Bloedafname 
- afname van urine-, faeces- en sputumstalen 
- opstellen van vochtbalans 
- 24-uurs urinedebiet 
- glycemiecontrole via vingerprik 
 

2.3.11 Assistentie bij medische handelingen: 
- voorbereiding en assistentie bij beenmergpunctie ( iliacapunctie ) 
- voorbereiding en assistentie bij pleurapunctie 
 

2.3.12 Specifiek voor 3de jaarsstudent onder toezicht van of na overleg met begeleidende 
verpleegkundigen: 

- opname met anamneseverslag en ontslag van patiënten 
- nazicht medicatie 
- EKG-afname 
- actief deelnemen aan briefing 
- onderzoeken en bijscholingen bijwonen 
- pacemaker implantatie bijwonen in OK 
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3  SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN OP DEZE AFDELING 
 

Als student werk je steeds onder toezicht van een verpleegkundige.  Zij of hij blijft de 

eindverantwoordelijkheid dragen. 

Bij problemen kun je steeds terecht bij de stagementor en of stagebegeleider.   

Bij twijfel steeds hulp vragen: beter teveel dan te weinig vragen!! 

Uurregeling zie magneetbord. Dagelijks wordt door de hoofdverpleegkundige de taakverdeling 

opgemaakt. 

Goede decubituscontrole en -preventie is belangrijk (Nortonscore).  Bij risicopatiënten onmiddellijk een 

alternatingmatras of anti-decubitusmatras voorzien. 

Handschoenen dragen omwille van infectie.   

Tijdens de verzorgingen steeds het aanwezigheidslampje aandoen. Schenk voldoende aandacht aan de 

privacy van de patiënten. 

Dossiers worden steeds bedside volledig en correct ingevuld. 

Bij afwijkende parameterwaarden steeds je verantwoordelijke verpleegkundige verwittigen. 

Denk aan bellentoezicht per team tijdens de verzorging. 
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4   VERWACHTINGEN 
 

Eigen leerproces in handen nemen: stagecontract spontaan aanbieden aan stagementoren en 

begeleidende verpleegkundigen, feedback vragen, initiatief nemen om bepaalde technieken in te 

oefenen en om onderzoeken of medische interventies te volgen. 

Studenten voeren geen zorgen uit die nog niet aangeleerd werden in school, of op het stageterrein door 

de stagebegeleider of de mentor. 

Bij twijfels of problemen in verband met het uitvoeren van verpleegkundige interventies, wordt op 

voorhand uitleg gevraagd zodat fouten en misverstanden voorkomen worden. 

 

 

 

 


