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VOORWOORD 

 

Welkom op de eenheid E2,  dagziekenhuis Tongeren.  Wij willen je graag als student opnemen op onze 

eenheid.  Wij willen ons inzetten zodat je een aangename stageperiode tegemoet gaat. 

 

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

steeds kan raadplegen.  Een brochure kan niet allesomvattend zijn. 

Daarom staan je stagementor,  hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen je graag bij indien je hulp of 

uitleg nodig hebt. 

 

Je hoeft niet te leren van vallen en opstaan.  Vraag liefst op voorhand uitleg,  zo kunnen misverstanden 

en fouten voorkomen worden.  Wij gunnen je de nodige tijd om aan te passen. 

 

Wij wensen je alvast een aangename stageperiode. 

 

 

                                                                    Namens de ganse equipe 
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1. Voorstelling van het dagziekenhuis 
 

Architectuur 

 

De afdeling valt onder de bevoegdheid van de dienstgroepering 1. 

Zij ligt in de E-blok,  op niveau 2 

Men kan ons bereiken via de hoofdingang.  Via de lift of trappenhal bereik je de tweede verdieping. 

 

De eenheid telt 12 bedden  

 2 eenpersoonskamers 

 3 tweepersoonskamers 

 4 bedden op zaal 

 

   
 

Heel vooraan bevindt zich de verpleegruimte.  Midden in de gang is er een kleine keuken.   

 

Het technisch gedeelte omvat: 

 1 douche  

 Ruimte met bedpanspoeler, vuil linnen en pacto-safe 

 Linnenkamer met brancard 

 Buizenpost 

 Berging voor steriel materiaal, diepvriezers met wanten, sokken en ijskappen 

  

De patiënten 

 

Het dagziekenhuis is toegankelijk voor patiënten die voor 1 dag moeten worden opgenomen 

 

Dit kan zijn:   

 Toediening van cytostatica 

 Toediening van globuline 

 Toediening van bloed 
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 Toediening van medicatie voor de behandeling van de ziekte van Crohn,  reuma, botversterkers 

en ijzertoediening 

  Aderlatingen 

 Onderzoeken 

 Puncties en biopsie  

 

Verpleegkundig team 

 

Hoofdverpleegkundige  Danny Baillien 

Verpleegkundigen:   Vanblaere Carla 

                                           Stulens Els                                                                 

                                          Marijke Van Thielen 

                                 Christine Jacobs 

                                 Lidia Damian 

                                          Nadia Moors 

 

  
 

 

Medisch team 

 

Oncologie:      

 Dr.  Vandenborre 

 Dr.  Joossens 

 

Pneumologie: 

 Dr.  Vanhove 

 Dr.  Dewaele 

 Dr Dieriks 

 

Internisten 

 Dr. Lowette 

 Dr. Posen 
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 Dr. Van Lint 

 Dr.  Muls 

 

Urologie 

 Dr.  Verduyckt 

 Dr. Mortier 

 

Cardiologen 

 Dr.  Stas 

 Dr.  Tack  

 Dr. Brammerloo       

 

Reumatoloog 

 Dr. Lenaerts 

 

Taakinhoud en taakverdeling 
       

    Organisatie. 

 

2 vroegdiensten verpl. (08 – 16 h) 

1 late dienst verpl.        (09 – 17h) 

 

Deze drie verpleegkundigen zorgen voor de opvang van de patiënten en hun verdere verzorging en 

behandeling. 

 

Het dagziekenhuis Tongeren richt zich voornamelijk tot de behandeling van  oncologische patiënten.   

 

Op regelmatige tijdstippen in de dag zijn er momenten dat er een briefing voorzien wordt. 

 

De laatdienst volgt de patiënten tot aan het ontslag.  
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Specifieke verpleegkundige taken  

 
1. Algemeen 

 

 Onthaal van de patiënt (polsbandje) 

 Begeleiding naar de kamer 

 Uitleg i.v.m. infrastructuur 

 Psychische begeleiding (verpleegkundig) 

 Navraag thuismedicatie 

 Anamnese van de patiënt 

 Parameter controle 

 Administratie:  patiëntendossier CPD  (nota’s orders, taken enz…….) 

 Toediening medicatie 

 Ondersteunende diensten bij behandeling betrekken 

 Overlegmomenten MDO, Briefing, Q-team, dienstvergaderingen. 

 Eetbedeling 

 Begeleiding van transport 

 Medicatie meegeven 

 Afspraak volgende behandeling of onderzoek 

 Administratief ontslag 

 Beddenopschik 

 Opruim kamers 

 Bestellingen 

 Distributie linnen 

 Onderhoud van materiaal 

 

Procedures kan men vinden op intranet Idocument. 

 

 

 

2. Geneeskundige patiënten 

 

 Specifieke onderzoeken (labo – EKG – longfunctie – RX- punctie) 

 Infuusbeleid 

 Toedienen specifieke medicatie volgens schema. 
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Verwachtingen waaraan je als student aandacht dient te besteden. 

 
1. Een beleefde,  vriendelijke houding t.o.v. patiënten,  personeel, dokters en andere 

medewerkers. 

Belangrijke relationele vaardigheden hierbij: 

 Je voorstellen aan de patiënt 

 Begrip 

 Geduld 

 Luisterbereidheid – empathie 

 Tact – respect 

2. Een goede opvang bieden aan de patiënten die opgenomen worden voor 1 dag,  alsook aan de 

familie. 

3. Een vlotte en efficiënte verzorging en nazorg bieden aan de patiënt. 

4. Rapporteer steeds afwijkende situaties mondeling en schriftelijk.  Observaties moeten 

genoteerd worden in het patiëntendossier samen met een verpleegkundige. 

5. Initiatief nemen,  indien je niet weet wat je moet doen vraag het dan even. 

6. Afwerking van je taak of opdracht of bij gebrek aan  tijd, overdracht aan iemand die je werk 

verder afmaakt. 

 

Chemotherapiepatiënten 

 Opletten met medicatie:  steeds een verpleegkundige raadplegen. 

 Port-a-cath systeem steeds eindigen met een spoeling van de poort. 

 Opletten met geven van informatie over de ziekte van de patiënt. 

 Patiënt en familie vragen extra emotionele hulp en ondersteuning. 

 Erken de pijnklachten en vermoeidheid van een patiënt en geef ze door aan een 

verpleegkundige. 

                                 

 
 

Men werkt op deze afdeling volgens het model integrerende verpleging : dus met patiëntentoewijzing. 

De studenten worden op hun beurt toegewezen aan een verpleegkundige. 
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Neem je eigen leerproces in handen.  Vraag na iedere dag feedback aan je mentor of begeleider.  Vul 

zorgvuldig elke dag je stageboek in.  Stel veel vragen en maak een afspraak voor technieken die je zeker 

wil oefenen. 

 

Bij eventuele problemen op stage is het belangrijk deze op tijd ter sprake te brengen.  Het 

verpleegkundig diensthoofd en verpleegkundigen staan hier zeker voor open.  

 

 

 

 

 

 


