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VOORWOORD 
 

 

Het ganse personeel heet u van harte welkom op onze afdeling SP-locomotorische.  

Onze afdeling bevindt zich in het A.Z. Vesalius, Campus St. Jacobus. 

Adres: Hazelereik 51, 3700 Tongeren 

Telefoon: 012/396111 

Rechtstreeks nummer van de dienst: 012/397176 

 

 

 

 

Met deze brochure willen we jullie wat wegwijs maken op onze afdeling. De brochure is wel 
beperkt en kan niet alle informatie bevatten. Daarom staat het ganse team van onze afdeling 
steeds klaar om jullie hulp of uitleg te geven. 

Wij wensen jullie alvast een aangename stageperiode. 

 

 

 

 

Namens het ganse team van de dienst  
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1. Voostelling van de dienst  
 

1.1.Architectuur 

 

De afdeling ligt in blok E op het 1ste verdiep. De eenheid telt 28 bedden. 

De patiëntenkamers zijn genummerd van K171 tot K185. De afdeling is als volgt: 

- 10 kamers van 2 bedden 

- 1 zaal van 4 bedden 

- 4 kamers van 1 bed 

Men vindt er de volgende dienstlokalen: 

- linnenkamer 

- badkamer 

- gehandicapten toilet 

- keuken 

- utility 

- bureau diensthoofd 

- ergolokaal 

- dienstplaats 

- leefruimte patiënt 

- berging voor reserve materiaal 

- kinézaal 
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1.2. Multidisciplinair team 

 

Het medisch team: 

Op de revalidatieafdeling vervult de arts een coördinerende rol. Hij kan beroep doen op 

andere specialisten om een optimale medische verzorging te bieden. Er is wekelijks een 

multidisciplinaire vergadering, waarbij de patiënten vanuit verschillende aandachtspunten 

besproken worden om de behandeling beter op elkaar af te stemmen en te evalueren. 

 

Verpleegkundig team: 

Directie verpleegkundig departement: JP Van Baelen 

Hoofdverpleegkundige: Mouha Marina 

Verpleegkundige: zie dienstrooster 

Mentoren:  

- Carremans Valerie 
- Gregoor Anja 
- Jackers Danielle 
- Loyens Arlette 
- Martens Martine 
- Meers Els 

 
De kinesitherapeut 

De kinesitherapeut richt zich op het onderzoeken en trainen van de bewegingsmogelijkheden 
van het lichaam. Er wordt gekeken naar kracht, lenigheid en conditie. 

Ergotherapeuten 

Het werk van de ergotherapeut is gericht op het trainen van de algemene dagelijkse functies 

zodat de patiënt deze zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. 

Dienst patiëntenbegeleiding 

De sociale werker zal trachten de patiënt te begeleiden met de psychosociale gevolgen van uw 
ziekte. Daarnaast zal hij het ontslag van de patiënt zo goed mogelijk voorbereiden. 

De psychologische dienst 

Logopedie 
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1.3. Patiëntenpopulatie 

 

De primaire doelgroep voor opname op de Sp- afdeling zijn orthopedische patiënten waar een 
langere opnameduur wordt voorzien of gepland. In eerste instantie wordt gedacht aan heup- en 
knieoperaties. Ook neurologische patiënten vooral CVA’s doch ook andere aandoeningen die 
gepaard gaan met een revalideerbare locmotorische problematiek komen in aanmerking. 

Omschrijving van de meest voorkomende pathologie van onze doelgroep 

Totale heupprothese: 

Is een implantatie van een gewrichtsprothese als gevolg van een heupletsel ( artrose, 
fractuur....) door de orthopedische chirurg.  
Het heupgewricht bestaat uit 2 belangrijke delen: 

- De ronde kop van het dijbeen = heupkop 
- De holle kom van de heup in het bekken = heuppan 

Een gezond heupgewricht dankt zijn soepelheid aan een laagje kraakbeen dat de twee 
gewrichtsdelen bedekt. De twee componenten worden stevig bij elkaar 
gehouden door een gewrichtskapsel en een mantel van bil- en heupspieren. 
Waarom een heupprothese? 
De meest voorkomende reden om een heupprothese te plaatsen is slijtage van 
het kraakbeen van de heup. Deze slijtage (artrose) wordt gekenmerkt door pijn, 
bewegingsbeperking en/of een mankend gangpatroon. 
Doel van de heupprothese 
Het doel van deze gewrichtsvervanging is u verlossen van de hevige pijn en het 
heupgewricht terug soepel te laten bewegen. 
Andere redenen om een heupprothese te plaatsen zijn: 

- reumatoïde artritis 
- heupfracturen 
- afsterven van het bot 

Er wordt pas overgegaan tot plaatsen van een heupprothese als: 
- er schade te zien is op de röntgenfoto of scan 
- de pijn en het ongemak niet meer te combineren zijn met de dagdagelijkse activiteiten 

 

Totale knieprothese 

Als het kniegewricht ernstig beschadigd of versleten is, is vervanging van het gewricht vaak de 
enige oplossing. Meestal betreft het gewone slijtage op oudere leeftijd, maar soms ook op 
jongere leeftijd. 
Oorzaken van slijtage in de knie zijn ondermeer een ongeval, een botbreuk, overgewicht of een 
reumatische ontsteking. Ook als uw meniscus verwijderd is, verhoogt dit de kans op versnelde 
slijtage. Bij artrose wordt het gewrichtskraakbeen minder elastisch en droogt uit. Er komen 
scheurtjes in en het wordt onregelmatig. Hierdoor verliest het zijn gladheid. Niet alleen het 
kraakbeen ondergaat veranderingen, ook het bot. Aan de randen van het gewrichtsoppervlak 
ontstaan botwoekeringen. 
Het aangetaste kraakbeen kan niet vervangen worden door nieuw kraakbeen, wel kan het 
gewrichtsoppervlak vervangen worden door een prothese. Bij deze operatie worden de 
versleten gewrichtsoppervlakken van het dijbeen en scheenbeen vervangen door metalen 
prothesedelen. Daartussen komt een polyethyleen schijfje, dat de spanning tussen de 
prothesedelen in stand houdt en de wrijving vermindert. 
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DHS  

Een dynamic hip screw of DHS wordt geplaatst bij een bepaald type heupfracturen, wanneer 
het dijbeen breekt op het brede deel vlak voor de dijbeenhals. Het gaat dan om de volgende 
fracturen; dijbeenhals- breuk (collumfractuur), breuken door de verdikkingen (pertrochantere 
fracturen) en breuken direct onder de verdikkingen (subtrochantere fracturen).  
Een DHS wordt het meest geplaatst bij ouderen, alleen bij een dijbeenhals-breuk wordt er bij 
kinderen een DHS aangebracht.  
Een DHS bestaat uit twee componenten. Een stevige schroef die vanaf de zijkant van de heup 
wordt ingebracht en een plaatje die aan het dijbeen wordt vastgemaakt. De schroef en het 
plaatje zijn met elkaar verbonden.  Het voordeel hiervan is dat heup in alle richtingen mag 
worden gebogen en dat er weinig luxatie-gevaar is zoals bij een totale heupprothese. Een 
nadeel van een DHS is dat het niet volledig mag worden belast waardoor het herstel langer 
duurt.  
Gammanagel 

Gammanagel is een speciale pen met schroef die in het bovenbeenbot wordt geplaatst. Zo 
wordt de dijbeenhals en kop gefixeerd met de daarin passende schroef. Dit is een pijnlijke 
ingreep. Het herstel na deze operatie kan enkele maanden duren doordat deze patiënten 6 
weken steunverbod krijgen. 

CVA 

Cerebrovasculair accident (CVA) is de medische term voor een beroerte. Cerebrovasculaire 
accidenten kunnen ofwel het gevolg zijn van afsluiting van een slagader in de hersenen, 
meestal als gevolg van een bloedstolsel (niet-bloedig of ischemisch CVA: herseninfarct, 
hersentrombose) of van een lek in een slagader in de hersenen (bloedig of hemorragisch CVA: 
hersenbloeding). 

CVA is een belangrijke doodsoorzaak. Ook raken velen invalide door een beroerte. Welke 
verschijnselen optreden is afhankelijk van de plaats van de beroerte. De verschijnselen worden 
na een paar weken tot maanden minder. Toch kunnen de restverschijnselen zeer ernstig zijn. 
Dit alles verschilt van persoon tot persoon. De meest voorkomende verschijnselen zijn: 

- verlamming van één helft van het lichaam (bij CVA in de linkerhersenhelft → 

verlamming in rechterlichaamshelft, en andersom). Zie ook hemiplegie 
- spasticiteit en spasme van één helft van het lichaam of een been of arm. 
- blindheid aan één kant (hemianopsie). Ook dubbelzien aan één kant (diplopie) komt 

voor. 
- geheugenstoornissen, concentratiestoornissen, gebrek aan initiatief/interesse 
- epileptische aanvallen van het gehele lichaam of een gedeelte van het lichaam 
- Vermoeidheid 
- moeilijkheden met kauwen/slikken/praten door verlamming van spieren in de mond 
- problemen met taal (schrijven, spreken (afasie), begrijpen, lezen) 
- gedragsverandering 
- duizeligheid, verstoord evenwicht 
- incontinentie 
- plotseling opzettende zeer hevige hoofdpijn. 

Bij een CVA in de taaldominante hersenhelft (in 95% van de bevolking is dat de linker 
hersenhelft) kan afasie optreden (bijvoorbeeld: niet meer kunnen praten of woorden niet 
kunnen begrijpen). Men kan moeite krijgen met het herkennen van dingen, alsmede met 
alledaagse handelingen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slagader
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trombose
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ischemie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herseninfarct
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemorrage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenbloeding
http://nl.wikipedia.org/wiki/Invaliditeit
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Restverschijnsel&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verlamming
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemiplegie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spasticiteit_en_spasme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blindheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hemianopsie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diplopie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugenverlies
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Concentratiestoornis&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Epilepsie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kauwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slik_(eethandeling)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spraak
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verlamming
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afasie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duizeligheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Evenwicht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Incontinentie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenhelft
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afasie
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Bij een CVA in de niet-taaldominante hersenhelft (bij 95% de rechter hersenhelft) kunnen er 
emotionele veranderingen optreden: overschatting van het eigen kunnen, impulsief gedrag en 
een verstoord inzicht in de eigen emoties. Ook ontstaan er vaak moeilijkheden met het 
inschatten van ruimte en tijd. 

 

Beenamputatie 

De definitie van een amputatie is het afzetten van een lidmaat. De oorzaak is meestal 
onherstelbare weefselschade door: 

- een stoornis in de doorbloeding als gevolg van suikerziekte, verstopte bloedvaten,… 
- een ongeval 
- een gezwel 
- een infectie 

Er bestaan verschillende amputatieniveaus. De amputatie van het onderbeen en bovenbeen 
komen het meest voor. Indien technisch  mogelijk is een amputatie doorheen het kniegewricht 
een goed alternatief voor de bovenbeenamputatie. Hierbij blijft het bovenbeen helemaal intact, 
al dan niet met de knieschijf en kan een lichtere prothese worden voorzien. 

In de eerste fase postoperatief is het belangrijk om aandacht te hebben voor de wondzorg, het 
verminderen van oedeem, preventie van spier- en/of peesverkortingen. Het doel is ervoor te 
zorgen dat de stomp zo goed mogelijk wordt voorbereid op een prothese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersenhelft
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2. Taakinhoud en taakverdeling 
 

2.1. Organisatie van de verpleegzorg 

 

De verpleegkundigen werken volgens een bepaald beurtrol 

- 4 morgenposten:  
o VP van 6u45-14u45 : 
o VP van 6u45-12u45 

- 3 middagposten: - 2 VP van 14u15-22u15 en 1 VP van 17u00-21u00 
- 1 nachtdienst: 1 VP van 21u45-7u15 
- 1 dagdienst: de hoofdverpleegkundige 
- 1 keukendienst van 7u45-13u45 

 
De dienstregeling van de studenten kan men steeds inzien in het dienstlokaal. 

Men werkt op onze dienst met integrerende verpleging. Wat inhoud dat men verantwoordelijk is 
voor de totaal zorg van de u toegewezen patiënten. Dit wordt dagelijks aangeduid op onze 
uurrooster. 

Buiten die totaal zorg heeft de VP en de student ook nog andere taken zoals: 

- opruimen spoelruimte 
- leveringen, apotheek uitpakken 
- orde bergingen 
- orde keuken 
- controle en aanvullen verzorgingskarren 
- enz……. 

 

2.2. Dagindeling 

 

6u45 briefing: de nachtverpleegkundige brieft naar de collega’s van de ochtend shift over de 

toestand van elke pat. Hier wordt vermeld als er bloednames (labo) zijn , eventueel toedienen 

van een fleet rectaal, nemen van urinestaal (eenmalige blaassondage), verwijderen van haakjes 

of draadjes, patiënt met infusen .                                                                                                                                                                 

Gebruik dit moment om te vragen als je deze techniek mag oefenen. Als je weet dat de 

stagebegeleidster met je komt werken bespreek dan ook welke patiënt je gaat verzorgen. 

7u15 nachtverpleegkundige vertrekt.                                                                                                                            

De ochtendploeg gaat van start volgens een schema dat terug te vinden is langs de deur van 

het verpleeglokaal.                                                                                                                                                                   

We werken in twee groepen: groep 1 staat in voor de kamers van 171 tem.179 en groep 2 

staat in voor de kamers van180 tem. 185.  In iedere groep is er een verpleegkundige die 

verantwoordelijk is voor de medicatie, zij neemt de medicatiekar en begint haar medicatie uit te 

delen aan haar toegewezen pat. Zij neemt ook de bloedname af en/of wordt geholpen door de 

andere verpleegkundige hiermee. De ondersteunende verpleegkundige begint met de 

verzorging van haar pat. hiervoor voorziet ze de linnenkar met proper linnen, de kar met 
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linnenzakken, waskommen en een vuilzak, het karretje met haar verpleegdossiers, mobiele 

laptop, de verzorgingskar, de bloeddrukmeter en de thermometer. Zo gaan we elke patiënt 

volledig afwerken voor we verder gaan. 

Dit houdt in:  

- We geven de pat een bedbad of wordt aan de lavabo gewassen. Dit is terug te vinden in 

CPD waar de zorg gepland staat voor de volgende dag. De voeten worden op maandag, 

woensdag en vrijdag gewassen. De eventuele wondzorg is terug te vinden onder het 

tabblad wondzorg in CPD. We stimuleren de pat. zoveel mogelijk om dagkledij te 

dragen. Controleren van de parameters: bloeddruk, pols, temperatuur, pijnscore (vas-

schaal), navraag stoelgang en diurese eventueel de satuatie. Deze waardes  worden in 

CPD opgeslagen, bij abnormale waarde steeds aan  de verpleegkundige melden! De 

vuile was wordt steeds in een plastiek zakje gedaan en beneden in de grote kast 

geplaatst. Zo er geen plastieken zakjes zijn in de kast van de patiënt wordt er een klein 

blauw vuilzakje van het ziekenhuis gebruikt. We zorgen dat de patiënt bij zijn bel kan en 

dat de kamer netjes opgeruimd is voor we verder gaan. Het kan zijn dat er thv. de 

papegaaistok zich een geel kaartje bevindt met vermelding ADL. Deze pat. wordt 

geholpen met zijn toilet door de ergo maar we nemen wel zijn parameters en staan in 

voor de wondzorg.                                                                                                                                

Pat. die  incontinent zijn wordt  dagelijks het steeklaken en eventueel onderlegger 

vervangen en natuurlijk het bevuilde bedlinnen. Iedere donderdag worden alle bedden 

voorzien van proper linnen. 

Rond 8u30 gaan de verpleegkundige even pauzeren. Er wordt verwacht dat de bellen 

beantwoordt worden(indien mogelijk). Zo je maar alleen bent als student mag je samen met de 

verpleegkundige pauzeren en anders samen in groep nadien.                                                                                                                       

Na de pauze wordt de verzorging verder gezet. Nadien gebeurt de opruim. De linnenkarren 

worden bijgevuld, de linnenzakken worden in een container verzameld en aan de liften 

geplaatst, de vuilzak wordt in de grote groene container gedeponeerd, laptop wordt in dagzaal 

of verpleeglokaal gezet. De verzorgingskar wordt bijgevuld. De spoelruimte wordt opgeruimd 

Na de zorg gebeuren de geplande opnames . Patiënt wordt op zijn kamer geïnstalleerd en de 

verpleegkundige zorgt voor de verdere administratie. 

11u15 Er wordt aan de pat. gevraagd om te komen eten in de dagzaal. De verpleegkundige 

deelt de middagmedicatie uit. Tegen half twaalf wordt het middageten opgedekt en de nodige 

hulp geboden aan de pat. Tegen 12u15 worden de plateaus terug afgedekt. De pat. worden 

terug naar hun kamer begeleidt. Ze kunnen nu naar het toilet gaan of worden drooggelegd en 

worden in hun bed geïnstalleerd voor de middagrust. 

Als er minstens vier studenten zijn wordt er verwacht dat je per twee jullie middagpauze 

nemen. De twee eerste kunnen reeds vertrekken als het middageten is verdeeld. En de twee 

andere gaan als zij terug zijn. Zo niet gaan jullie als het middageten is afgedekt en kan de kar 

mee naar beneden. 

Na jullie pauze mag de koffie uitgedeeld worden. Let op voor diabeten. 
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14u15 briefing 

14u45 getoerd door de verpleegkundige, de pat. worden terug op toilet geholpen en/of andere 

pamper aangedaan en in de zetel geïnstalleerd. Ondertussen mag de student de parameters 

nemen bij elke pat.: temperatuur, pijnscore, navraag stoelgang en eventueel abnormale 

waarden van bloeddruk of pols van de vroege terug controleren. Deze worden gerapporteerd 

aan de verpleegkundige en ingevuld op de computer. 

Farde met de menukeuze van de pat mag opgehaald  (gelijkvloers)en uitgedeeld  worden en 

eventueel de pat. helpen met dit in te vullen. 

Om 16u45 begint de verpleegkundige haar medicatie uit te delen. Tegen 17 u worden de 

koffiepotjes gevuld  en het avondeten uitgedeeld. 

De verpleegkundige nemen nu hun pauze. De student mag kiezen om samen met de 

verpleegkundigen  boven te pauzeren of om naar beneden te gaan. Na de pauze worden de 

lege plateaus terug opgehaald. De koffiepotjes en de teutbekers worden boven afgewassen. De 

kar wordt naar beneden gebracht. 

Tussen 19 en 20u worden de pat. in bed geïnstalleerd (op vraag van de pat.) 

Om 20u gaan de verpleegkundige nog een laatste avondtoer maken. De pat.  wordt op toilet 

geholpen, krijgt nog een propere pamper aan voor de nacht, de TED kousen worden uitgedaan, 

hulp geboden bij het instaleren in bed, medicatie toegediend en vers water ingeschonken. De 

gordijnen worden gesloten en het groot licht op de kamer wordt gedoofd. 

21u45 briefing 

De nachtverpleegkundige zet de medicatie voor de volgende dag klaar en maakt op regelmatige 

tijdstippen haar toer waarbij de pat. drooggelegd worden. 

6u45 briefing… 

 

2.3. Specifieke verpleegkundige interventies. 

 

2.3.1.Ademhalingsstelsel : 

- geven van aërosol 
- zuurstof toedienen via neusbril of masker 

2.3.2.Bloedsomloopstelsel : 

- afnemen van haemoculturen 
- prikken en toezicht houden op infuus + transfusie 
- gewone bloednamen 
- capillaire bloedafname (vingerprik) 

2.3.3.Spijsverteringsstelsel: 

- mondhygiëne 
- plaatsen van een rectale sonde 
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- geven van een lavement 

2.3.4.Urogenitaal stelsel: 

- blaasspoeling 
- plaatsen van een verblijfsonde 
- éénmalige blaassondage  

2.3.5. Huid-en zintuigen: 

- gebruik van antiseptica 
- verzorging van wonden met drains 
- verzorging decubituswonden 
- nemen van culturen:wondvocht, MRSA 

2.3.6.Medicamenteuze toedieningen: 

- toediening medicatie: PO,SL,IV,IM,SC. 

2.3.7.Mobiliteit: 

- wisselhouding 
- decubituspreventie 
- patiënten ondersteunen in het revalidatieproces 

2.3.8:Hygiëne: 

- toilet afwerken 
- volledig toilet 

2.3.9.Fysische beveiliging: 

- bij verwarde patiënten gebruik maken van polsbandjes,gordel,onrusthekken…., zie 
fixatieprocedure op de afdeling 

2.3.10.Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose: 

- bloedafname 
- glycemiebepaling 
- nemen van parameters:temperatuur, pols, bloeddruk 
- afnemen van anamnese 
- observatie 

2.3.11.Richtlijnen inzake diabetespatiënten: 

- controle glycemie met glucometer en aanpassing 
- complicaties onderkennen vb. hypo-of hyperglycemie 

2.3.12.Inzicht in de administratieve taken: 

- elektronisch patiëntendossiers bijvullen 
 

3. Aandachtspunten op deze afdeling 
 

3.1 Algemene aandachtspunten 

- Ook als 3de jaars student blijf je onder toezicht van een verpleegkundige 

- Begeleiding van de familie gebeurt steeds in samenspraak met een verpleegkundige 
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- Observaties dienen zowel mondeling als schriftelijk goed gerapporteerd te worden . Bij 

afwijkende waarden dit onmiddellijk aan een verpleegkundige melden, zo voorkomt men 

dat er tijd verloren gaat alvorens men maatregelen treft. 

- De zorg op onze afdeling verschilt met de zorg op een acute afdeling. Wij zullen 

namelijk de patiënt stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen. Wij beogen binnen hun 

mogelijkheid een maximum aan zelfredzaamheid. Wij geven tips ter bevordering van 

hun zelfzorg en kijken toe op de uitvoering ervan. 

 

3.2. Specifieke aandachtspunten  

 

- Pat. zoveel mogelijk stimuleren om dagkledij te dragen. 

- Geel kaartje boven het bed met ADL:  pat wordt geholpen door de ergo. Parameters, 

wondzorg worden door de VP gedaan. 

- Maandag, woensdag en vrijdag worden de voeten gewassen 

- Maandag: elke pat krijgt een nieuw polsbandje,  de voorraad handschoenen op de 

kamer wordt bijgevuld en controle van de alcogel op de kamer.  Iedere nieuwe fles 

wordt van datum voorzien.                                                                                                                   

Elke dinsdag  is er multidisciplinair overleg: elke pat. wordt besproken in groep 

(revalidatiearts, hoofdverpleegkundige en/of verpleegkundige, ergotherapeut, kinesist, 

logopedist, sociaal assistent, psycholoog) 

- Woensdag worden alle urinaals, bedpannen,wc stoelen en wc verhogers afgewassen. 

- Donderdag worden de bedden volledig proper gelegd. De andere dagen alleen het 

steeklaken en eventueel onderlegger en zo nodig het bevuilde linnen. 

- De vuile was van de pat. wordt in een plastieken zakje bewaard onderaan in de grote 

kast. Ofwel zijn er plastieken zakjes in de kast van de pat. en anders wordt er een klein 

blauw afvalzakje van het ziekenhuis gebruikt. 

- Na de zorg worden dagelijks de linnenkarren bijgevuld. Eén linnenkar bevindt zich in de 

linnenkamer zelf en de andere kar staat in de bergruimte van het steriele materiaal. 

- De verzorgingskarren worden ook dagelijks bijgevuld en in de bergruimte van het 

steriele materiaal gezet voorzien van een leeg vuilzakje. 

- De linnenzakken met vuil linnen worden verzameld in een grote container en deze wordt 

achteraan langs de liften geplaatst. De grote vuilzak wordt dichtgeknoopt en in de 

groene container in de berging langs de liften gedeponeerd. 

- Glycemie dagcurve: diabeten met enkel medicatie PO worden op dinsdag geprikt, 

diabeten met insuline worden dinsdag en vrijdag geprikt. Sommige diabeten met 

insuline kunnen ook dagelijks een glycemie curve hebben. Er wordt om 8u- 11u- 17u- 

21u geprikt. 

- Bij nemen van temperatuur met oorthermometer wordt bij iedere pat. een nieuw 

oordopje gebruikt dat bewaard wordt op zijn nachtkastje in een medicatiepotje. 

- Wondzorg: niet geïnfecteerde wonde wordt enkel gereinigd met NaCl 0.9% en 

geïnfecteerde wonde worden ontsmet met isobetadine dermicum.                                                                                                                   

Er zij twee verzorgingskarren één voor K171 tem. K179 en de andere voor k180 tem 
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k185. In iedere kar in de bovenste schuif ligt voorraad van NaCl 0.9% en/of isobetadine 

dermicum per pat. 

- Urinecultuur: wordt steeds verkregen door éénmalige blaassondage. 

4 Verwachtingen. 
 

- stagecontract aanbieden, feedback vragen 
- problemen van welke aard ook bespreekbaar maken met stagebegeleiders, mentoren of 

diensthoofd. 
- stagedoelstelling in het oog houden 
- voldoende uitleg vragen 
- zowel positieve als negatieve kritiek kunnen verdragen 
- informatie inwinnen dit kan o.a.: 

o in patiëntendossiers 
o mappen en boeken op dienst 
o IDoc 
o eigen leerboeken 
o door vragen te stellen aan verpleegsters en dokters 

- goede beroepshouding 
- voldoende assertief zijn. 

 

5.Eindwoord 
 

Hopelijk hebben jullie bij het lezen van deze brochure meer inzicht gekregen over de werking 
van onze dienst. Wij wensen jullie een fijne stage en wij staan steeds voor jullie klaar. 
 

 

 

 

 

 

 


