
 

 

  

 

 
Introductiebrochure voor studenten 
OPERATIEKWARTIER

 
 

 

    012 39 64 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie april 2017 

 

 

                                                               

                              Zorg met een menselijk gelaat 

 

                                                                                                                 

                                                                                                               

Zorg met een menselijk gelaat 



 

az Vesalius   |    Hazelereik 51   |   3700 Tongeren   |   T. 012 396 111   |   
www.azvesalius.be 

 

                            Dienst Operatiekwartier 

VOORWOORD 
 

 

Hartelijk welkom in het operatiekwartier. Wij vinden het fijn jou als student te kunnen 

begroeten op onze afdeling. Hopelijk ga je hier je weg vinden , maar wij zullen ons best doen je 

hier bij te helpen. 

Het is in het verleden nuttig gebleken, om jou als nieuwe student, bij de aanvang van 

onze samenwerking een introductiebrochure aan te bieden. Het is uiteraard een beknopte 

schriftelijke wegwijzer, zeker niet allesomvattend, maar die mondeling toegelicht kan worden, 

waar zowel de hoofdverpleegkundige,adjunct hoofdverpleegkundigen, je mentor, als de 

verpleegkundigen je graag bij willen helpen. 

Probeer vooral niet te leren van gemaakte fouten. Vraag liefst op voorhand zo veel 

mogelijk uitleg, zodat je met een ruime basis kunt vertrekken. Zo kun je vergissingen en fouten 

voorkomen. 

Wij rekenen op een fijne samenwerking, en wensen je een fijne stage toe. 

 

 

Namens de hoofdverpleegkundige, adjunct hoofdverpleegkundigen en al de 

verpleegkundigen 

 

 

 

 
  Marie-Claire Tialands                                Brunild Digneffe 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 
 

 

1.1. Het belang van een introductie 

 

 

De introductie is een korte bijeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over een aantal 

organisatorische en inhoudelijke aspecten.  

De introductie is voor de student vaak het eerste daadwerkelijke contact met de afdeling. 

De introductie gebeurt samen met de stagemonitrice en het diensthoofd operatiekwartier of de 

adjunct hoofdverpleegkundigen. Nadien wordt de student gekoppeld aan de verpleegkundige 

van het operatiekwartier. Met deze zal de student dan ook gaan samenwerken. 

 

Een team op een afdeling is een besloten kring van mensen die zich kennen en waarin 

bepaalde gewoonten heersen. Onderling zijn er afspraken gemaakt en wordt er een zekere 

rangorde gerespecteerd. 

Elke nieuweling die op de afdeling komt zal het evenwicht van de rangorde verstoren. 

Het is dus belangrijk om nieuwkomers op de afdeling zo snel mogelijk te informeren over de 

gewoonten en onderlinge afspraken zodat zij hun houding en gedrag hierop kunnen 

afstemmen. 

Een introductie wint aan belang als een team de intentie heeft om de integratie van de student 

te bevorderen met als doel dat hij/zij op korte termijn niet alleen de leerdoelstellingen kan 

realiseren maar ook aan de verwachtingen van het team kan voldoen. 

Naast het verstrekken van informatie zal een snelle integratie gerealiseerd worden door het 

scheppen van een sfeer van vertrouwen. 

 

 

1.2. Mentorschap 

 

 

De opleiding tot verpleegkundige zoals deze wordt aangeboden in onze opleidingsinstituten 

heeft als doel de student op te leiden tot een bekwaam beroepsoefenaar die zich zowel in het 

huidige als het toekomstige werkveld kan handhaven. 

 

Via het mentorschap wil men dan ook door gezamenlijke inspanningen tussen de 

onderwijsinstellingen en het ziekenhuis samenwerken aan een kwaliteitsvolle opleiding van de 

studenten. 

Hierbij is het belangrijk dat mentoren gevormd en gesteund worden om met de nodige 

theoretische en praktische kennis het mentorschap te kunnen invullen. 
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Een mentor is een verpleegkundige verbonden aan de afdeling waar de student de stage doet. 

Hij of zij engageert zich op vrijwillige basis om de rol van mentor te vervullen. Een mentor is 

een schakelfiguur tussen de student en de afdeling, tussen de student en de stagebegeleider. 

Een mentor is een ervaren verpleegkundige die de verpleegkundige interventies en problemen 

welke op de afdeling voorkomen, deskundig behandelt. Een mentor is iemand die open staat 

voor de behoeften van de student en deze tevens aanvoelt. Een mentor heeft voldoende 

spontaniteit en vlotheid in het omgaan met jonge mensen. 

Een mentor is bereid om zich te vormen. 

 

In het operatiekwartier hebben wij 4 vaste mentors, maar het kunnen ook andere 

verpleegkundigen zijn. De mentor bewaakt de integratie van de student in het werkveld zonder 

hem/haar te beschouwen als extra werkkracht. Hij stimuleert ook de collega’s in het geven van 

reflectie, heeft een bemiddelende functie tussen de student en het team. Hij peilt ook naar de 

stagebeleving van de student, stelt problemen en emoties bespreekbaar. Hij bewaakt het 

leerproces van de student binnen de vooropgestelde doelstellingen. Hij is ook de onmiddellijke 

contactpersoon die overleg pleegt met de stagebegeleider omtrent de introductie, beginsituatie, 

de begeleiding en de evaluatie om samen werken uit te werken en te integreren op afdeling. Hij 

houdt de stagebegeleider op de hoogte van elke wijziging van het afdelingsgebeuren. 
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HOOFDSTUK 2: VOORSTELLING VAN DE DIENST 
 

Het operatiekwartier is een medisch-technische dienst in tegenstelling tot een verpleegafdeling. 

Het vraagt kennis van zowel anatomie, fysiologie als pathologie. 

In het operatiekwartier staan arts en verpleegkundige dichter bij elkaar, dag en nacht. 

Men steunt er op ervaring, kennis en vertrouwen. 

Kortom het is een fascinerende wereld waar men de moderne technologische en medische 

evolutie kan volgen. 
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2.1 Architectonisch 

 

Grondplan: 
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2.2 Multidisciplinair team 

 

2.2.1 Medisch team 

 

Anesthesie: Dr. Jessen (Diensthoofd) 

  Dr. Jehoul 

  Dr. Van Cotthem 

  Dr. Van Der Putten 

  Dr. Geelen 

  Dr. Vermeulen 

  Dr. Pelgrims 

  Dr. Vandendriessche 

                     Dr. Carolus                                                                           

                     Dr Beckers 

                     Dr. Bertrand 

 

 

Chirurgie: Orthopedie 

  Algemene chirurgie 

  Vaat en thorax chirurgie 

  Gynaecologie 

  Plastische chirurgie 

  O.R.L. chirurgie 

  Urologie 

  Ofthalmologie 

  Stomatologie 

                     Neurochirurgie 

 

 

 

2.2.2 Verpleegkundig team 

 

Directeur van het Verpleegkundig Departement: Dhr. Van Baelen  

Hoofdverpleegkundige wnd                        Mevr. Digneffe Brunild  

 

Adjunct hoofdverpleegkundige                             Mevr. Tialands Marie-Claire 

                                                                      Mevr. Stas Annick (Bilzen) 

Bij mogelijke problemen staan zij steeds ter uwer beschikking. 

 

Stagementoren:                                                 Mevr. Coopmans Peggy 

       Mevr. Klingels Kim 

       Mevr. Martens Kelly 

       Mevr. Carolus Liesbeth 

                                              

Verpleegkundigen:     18 fulltime 

       15 halftime 

       2 part-time (3/4) 

       7 part-time (4/5) 

Elke specialiteit  beschikt eveneens over een verantwoordelijk verpleegkundige. 

Materiaalbeheerder                                          Dhr. Lijnen Dirk 

Logistieke assistente     2 part-time (3/4) (zie apart protocol) 

Administratieve bediende    1 fulltime 

                                                                       2 part-time 
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2.3 Doelstellingen van de eenheid 

 

In het operatiekwartier loopt er een doelgericht en dynamisch proces. De verpleegkundige is er 

verantwoordelijk voor een veilige omgeving, waarin het chirurgisch team en de anesthesisten 

optimaal kunnen werken, en waardoor het beste resultaat voor de patiënt bekomen wordt. 

 

De grote ontwikkeling in de chirurgie, vraagt een groepsverpleegkundige met hoge 

deskundigheid. Aan een operatieverpleegkundige worden grote eisen gesteld, zowel 

theoretische, als praktische. 

Een combinatie van technisch gespecialiseerde kennis en vaardigheid enerzijds, en anderzijds 

een sterke deskundigheid in opvang van menselijke problematiek, die deze vergaande medische 

mogelijkheden met zich mee brengen. 
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2.4 Hygiëne 

 

2.4.1 Psychische hygiëne 

 

De doelstelling van de hygiëne in het operatiecomplex kunnen we omschrijven als het behoud 

van de gezondheid van de patiënten, die in het operatiecomplex worden verzorgd. Er worden 

zulke omstandigheden geschapen, dat de patiënt geen bijkomende hinder voor zij gezondheid 

ondervindt (steriel werken, elektrische veiligheid, positionering, …). Wanneer we spreken over 

gezondheid in een ziekenhuis en dus ook in het operatiekwartier, gaan onze gedachten bijna 

automatisch uit naar de lichamelijke gezondheid (besmettings- en infectiegevaar vermijden …). 

Door zijn verzorging in het operatiekwartier kan de patiënt echter ook gevaar lopen voor 

psychologische schade aan zijn gezondheid. Denken we maar aan de betekenis voor een 

patiënt om een beenamputatie te ondergaan, voor een vrouw die een borstamputatie krijgt, of 

voor een kindje dat zijn moeder moet verlaten en in een vreemde omgeving terechtkomt. 

Binnen dit onbekende geheel wordt de patiënt nochtans geconfronteerd met heel wat moeilijk 

te verwerken ervaringen, nl. angst voor het onbekende. Deze achtergrond moet er ons van 

bewust maken dat “de mens” in het operatiekwartier ondanks de sterke vertechnisering een 

belangrijke plaats moet blijven innemen in het operatiegebeuren. Het moet dan ook een 

doelstelling zijn voor het personeel in het operatiekwartier, om begrip op te brengen voor 

angst, twijfel en de onmacht van de patiënt. 

 

2.4.2 Kledij in het operatiekwartier 

 

Iedere persoon in het operatiekwartier is een besmettingsbron voor de lucht. Micro-organismen 

uit neus-, keel- en mondholte, van huid en van het haar worden verspreid. De afgifte van deze 

boosdoeners tracht men te beperken door het dragen van speciale kledij. 

- Dragen van een broekpak met nauwe elastische sluiting aan mouw, broekspijp 

en taille 

- Mutsen: alle haren moeten bedekt zijn bij het binnenkomen van het 

operatiekwartier 

- Masker: moet gedragen worden over mond en neus. In de zalen steeds het 

masker opzetten 

- Schoeisel: enkel gedragen in het operatiekwartier 

Deze kledij wordt elke dag, of indien nodig meerdere malen per dag ververst. 

Alle benodigdheden vindt men in  de kleedkamers. 
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HOOFDSTUK 3: TAAKINHOUD EN TAAKVERDELING  
 

2.1 Profiel van een operatieverpleegkundige 

 

2.1.1 Motivatie 

De persoon moet geschikt en gemotiveerd zijn. 

 

2.1.2 Verantwoordelijkheidszin 

De OK-verpleegkundige heeft niet enkel een helpende taak, maar moet ook een reeks 

zelfstandige taken volbrengen. Hiervoor draagt men verantwoordelijkheid, bv. Steriliteit, 

bedrijfsklaar maken van een operatiekamer, verrichten van administratieve taken, etc… 

 

3.1.3 Eerlijkheid 

Fouten maken is menselijk, maar ze moeten toegegeven kunnen worden en zodoende kan men 

fouten herstellen. Verantwoordelijkheid en eerlijkheid vullen mekaar aan. 

 

3.1.4 Zelfdiscipline-arbeidsdiscipline 

Ook dit sluit aan bij 3.1.2 en 3.1.3. Bijscholing, opleiding van, nieuwe elementen en begeleiding 

van de collega’s en leerlingen. 

 

3.1.5 Collegiaal 

In een operatiekwartier waar men veel onder druk staat, is een goede teamgeest een must. Het 

bevordert het arbeidsklimaat. 

 

3.1.6 Goede gezondheid 

Het is iemand die zowel fysisch als psychisch gezond is, en over voldoende 

incasseringsvermogen beschikt. 

 

3.1.7 Organisatietalent 

Inzicht in de werkzaamheden is nog altijd nodig. Hij weet bijzaken van hoofdzaken te 

onderscheiden, weet prioriteiten te stellen. Kan snel de juiste maatregelen treffen 

(=flexibiliteit). Moet een zekere rust uitstralen, zeker in levensbedreigende situaties. 

 

3.1.8 Vakkennis 

Door een basisopleiding van ziekenhuisverpleegkundige, en daarna een opleiding als OK-

verpleegkundige te volgen, zal hij, of zij deze vakkennis opdoen. Hier zijn onder meer anatomie, 

fysiologie, sterilisatietechniek en steriliteit, instrumentenkennis, technische kennis van 

apparatuur en technische vaardigheid vereist. 
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3.2 Organisatie van de verpleegkundige zorg 

 

De verpleegkundigen in het operatiekwartier werken niet volgens een vast uurschema. Zij 

bepalen zelf wanneer ze hun late, weekend en nachtdiensten doen, ze moeten wel voldoen aan 

hun aantal. 

De bedoeling is wel te komen tot een bezetting van 2 verpleegkundigen per zaal tijdens de 

dagdienst, 3 verpleegkundigen in de late dienst en 1 verpleegkundige tijdens de nacht. Ook is 

er telkens 1 verpleegkundige van wacht. 

 

* 12 dagdiensten:           van 07u-15u (1 verpleegkundige) 

       van 08u-16u (10-12 verpleegkundigen) 

    van 10u-18u (2 verpleegkundigen) 

                                         van 12u-20u (1 verpleegkundige) 

* 2 recoveryverpleegk. Van 09u-17u (1 verpleegkundige) 

    van 10u-18u (1 verpleegkundige) 

* 3 avonddiensten:  van 14u-22u 

* 1 nachtdienst:  van 21:45u-07:15u 

* 1 wachtdienst:  van 22:00u-08:00u (van maandag tot vrijdag) 

* 3 weekenddiensten: van 07u-15u (1 verpleegkundige) 

    van 14u-22u (1 verpleegkundige) 

    van 21:45u-07:15u (1 verpleegkundige) 

* 1 wachtdienst:  van 07u-07u ’s anderdaags 

 

Eén verpleegkundige begint om 7 uur ‘s morgens. Haar voornaamste taak is het te 

premedikeren van de patiënten en het op tijd laten brengen van de patiënten naar het 

operatiekwartier, alsook het klaarmaken van deze patiënten (infuus...). Ook doet zij/hij een 

controle in de operatiezalen, of alles startklaar is. 

Om 8 uur start de dagdienst(D) en begint tevens het operatieprogramma, dit zijn 11 à 13 

verpleegkundigen. Tevens werken wij met 2 vaste recoveryverpleegkundigen.Eén begint om 9 

uur tot 17 uur en één van 10 uur tot 18 uur. 

Tussendoor begint om 10 uur de T-dienst die tot doel heeft 1 extra verpleegkundige te 

bestaffen bij bepaalde ingrepen waarbij 2 verpleegkundigen aan tafel noodzakelijk zijn namelijk 

1 assisterend en 1 instrumenterend verpleegkundige. Ook zorgt deze voor de aflossing van de 

verpleegkundigen, de operaties lopen de hele dag door. 

Sommigen dagen start 1 verpleegkundige om 12u ( M-dienst), zodat men om 16u in drie zalen 

kan doorwerken tot 18u. 

Aansluitend op de B-dienst start één nachtdienst (C) om 21:45 uur en dit tot 7:15 uur s’ 

morgens. Het is tijdens deze uren dat een thuiswacht stand-by zal zijn in geval van een urgente 

ingreep. Hij of zij kan dan als tweede verpleegkundige via telefoon worden opgeroepen. 

Ook tijdens het weekend en feestdagen wordt er via een wachtsysteem permanentie verzekerd. 

De planning van de verpleegkundige taken gebeurt door de hoofdverpleegkundige en adjunct 

hoofdverpleegkundigen en  worden neergeschreven in het werkboek, dat ter inzage in de 

keuken ligt. Hierin krijgt iedere verpleegkundige een operatiezaal met zijn specifieke taak 

toegewezen. Dit gebeurt voor zowel het voormiddag als het namiddagprogramma. 
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Ook de naam van de student zal worden vermeld, waarbij je zoveel mogelijk aan de zijde van je 

mentor zal werken. 

Afhankelijk van je doelstellingen en in samenspraak met zowel je mentor als de 

hoofdverpleegkundige kan in de namiddag van de werkdag die vooraf gaat aan de operatiedag 

bepaald worden in welke operatiezaal je zal gaan werken. Om u toe te laten een invulling te 

maken van je stagedagen zal deze brochure via bijlage ook voorzien worden van een 

weekschema van de chirurgen zodat je op de hoogte bent van welke discipline op welke dag 

aan bod komt. 

De dienstregeling van de studenten hangt ter inzage op het magneetbord in het bureel van de 

hoofdverpleegkundige, hierop kan je ook zien wanneer de stagebegeleid(st)er op de dienst 

aanwezig zal zijn. 
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3.3 Specifieke aandachtspunten 

 

3.3.1 Vroege dienst A 

 

 maken van een zaalronde waarbij op volgende punten gelet wordt: 

staat in elke zaal alles klaar om de eerste ingreep vlot te kunnen laten starten zoals  vb. 

staat de operatietafel op in de zaal waar gestart wordt met kinderen, controleren van de 

omgevingstemperatuur,.. 

 doorbellen van de prémedicatie om 7:15 uur voor elke ingreep die om 8 uur start.  

Indien de patiënt nog niet binnen is moet men terugbellen om 7:30 uur, indien nog niet  

binnen laat men de volgende patiënt op de operatielijst pré-operatief voorbereiden. 

 operatietafels voor de verschillende disciplines klaarzetten in de beddensas 

 de eerste patiënten opvangen en eventueel voorbereiden: infuus prikken, EKG 

electroden plakken, muts, verwarmingsdeken ... 

 

 

3.3.2 Dagdienst D 

 

 vanaf 8 uur begint het operatieprogramma en worden de overige patiënten opgelegd, 

de taken van de verpleegkundigen in de zaal worden onder punt 3.4. verder uitgelegd. 

 

3.3.3 Namiddagdienst B 

 

 klaarzetten van de ingrepen voor de volgende operatiedag 

 ophalen van gesteriliseerde materialen en instrumenten (sterilisatiekarren) 

 aflossen van de vroege dienst 

 eventueel bijbestaffing bij grote ingrepen 

 bijkomende urgente ingrepen opvangen 

 na het operatieprogramma: de operatiezalen bijvullen van gebruikt materiaal in de 

kasten, poetsen van de operatiezalen, verdere opruim van de sterilisatie na 19 uur, 

algemene opruim van het operatiekwartier 

 briefing nachtdienst  

 

3.3.4 Nachtdienst C 

 

 samen met de B-dienst overdracht doen 

 verder afwerken van taken van namiddagdienst zo deze door omstandigheden niet 

gedaan zijn 

 klaarzetten van de zalen: inpluggen van toestellen, klaarmaken van infusen, klaarmaken 

van arteriële lijnen, opwarmen van de zalen (kinderen),… 

 hulp bieden op heelkundige afdelingen indien nodig  

 opvangen van urgente ingrepen samen met de wachtdienst 
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3.4 Algemene aandachtspunten 

 

3.4.1 Omloopverpleegkundige 

 

Naast de gekende taken van de omloopverpleegkundige (zie Inservicemap) zal deze: 

 

 Benodigdheden voor operaties verzamelen 

 registreren van de patiënt via Aexis 

 Hulp bij installatie van de patiënt op operatietafel 

 Coagulatieplaat kleven 

 Eventueel sonderen, pneumatische knelband aanleggen,… 

 Openleggen van set met steriele materialen, aanbieden van nodige steriele materialen. 

 Hulp bieden aan het chirurgisch team bij steriel aankleden. 

 De anesthesist hulp verlenen tijdens het inleiden van de narcose 

 Als de ingreep opgestart is zal hij of zij aandacht geven aan de volgende ingreep zoals 

het klaarmaken van het infuus, controle van het instrumentarium, proper houden van 

het intubatiemateriaal, toezicht houden op de patiënt tijdens de ingreep, hulp bieden 

aan anesthesist, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aanschakelen van leidingen, kabels van vacuüm, diathermie, camera’s, boren… 

 Zorgen voor gepaste verlichting 

 Zorgen voor biopsies 

 Bevelen uitvoeren van het chirurgisch team 

 Het programma van Aexis bijwerken  

 Tijdig de volgende patiënt laten premedikeren (= ong.45 minuten voor de ingreep) en 

patiënt tijdig laten komen naar het operatiekwartier 
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 Correct noteren van de medicatie op de voorziene medicatiebladen, maak ook de 

anesthesist attent dat het medicatieformulier dient aanwezig te zijn tot het einde van de 

ingreep en dat het correct ingevuld moet worden.  

 Het correct noteren van het gebruikte synthesemateriaal op de voorziene formulieren 

(elke discipline heeft haar eigen formulier) 

 Orde houden in de zaal tijdens de ingreep 

 Instrumenterende helpen bij het wegnemen van steriele doeken 

 Nazorg materialen 

 Hulp bieden bij het beëindigen van de narcose.  

 Patiënt uitscannen via Aexis 

 

 

3.4.2 Instrumenterende verpleegkundige 

 

 Samen met de omloopverpleegkundige de patiënt positioneren en voorbereiden 

 Patiënt klaar maken om af te dekken 

 Chirurgisch reinigen van de handen op het ogenblik dat de omloopverpleegkundige 

alleen verder kan wat betreft het verder klaarmaken van de patiënt 

 Klaarzetten van instrumenten en eventuele specifieke materialen voor desbetreffende 

ingreep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opdekken instrumententafels 

 Aanbieden aan omloop van hulpstukken: vb. diathermie, aspiratie… 

 Instrumenteren is het lezen van de gedachten van de chirurg en hem proberen voor te 

zijn. 

 Controle steriliteit  

 Aspireren, deppen 

 Aangeven van de chirurgische instrumenten. 
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 Hechtingen klaarmaken. 

 Informatie doorgeven aan de omloopverpleegkundige 

 Verwijderen afdekdoeken, aanbrengen verband. 

 Controle en nazorg van instrumentarium. 

 Daarna zal men verder hulp bieden bij het ontruimen en het voorbereiden van de zaal 

voor de volgende ingreep 

 In samenspraak met de verantwoordelijke sterilisatie werd besloten om de 

instrumentensets te voorzien van een kaartje met daarop vermeld het aantal 

instrumenten dat in de set voorzien is. Bij het opruimen van het gebruikt 

instrumentarium kan men dit aantal controleren om ook zo te voorkomen dat 

instrumenten verloren gaan 

 

 

3.4.3 Recoveryverpleegkundige 

 

3.4.3.1 Taken met betrekking tot de post-operatieve patiënt 

 

 Verbedden van de postoperatieve patiënt 

 Aanbrengen van monitoring + zuurstof 

 Installatie van de patiënt (nazicht wonde, redondrain, blaassonde enz…) 

 Observatie van de postoperatieve parameters en vitale functies 

 Evaluatie van de postoperatieve pijn + toedienen van analgetica (uitgangspunt is dat 

geen enkele patiënt het ok verlaat met pijn) 

 Observatie perfusiebeleid 

 Aanrekenen van elk toegediend medicament en perfusie (hiervoor blijft elk 

medicatieblad bij de patiënt in de recovery tot deze vertrekt) 

 

 

3.4.3.2 Vaste taken met betrekking tot nevenactiviteiten 

 

 Hulp bieden bij epidurale infiltraties – block’s 

 Hulp bieden bij diepe veneuze catheters (moeten steeds voorzien zijn van 

aanvraagformulier) 

 Medicatiebeheer 

 Bestellen van apotheek 

 Opbergen van linnen in de kleedkamers 

 Opbergen van medicatie (wordt opgehaald door de logistieke dienst) 

 Opruim en aanvullen van de recovery 

 Doorstroom firmamateriaal opvolgen 
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HOOFDSTUK 4: Verwachtingen en taken van de student in het OK  
 

4.1. Algemene verwachtingen 

 

We verwachten allereerst van je dat je zeker om 8h00 op dienst bent zodat je bij het aanvatten 

van de activiteiten de totaliteit van de handelingen per ingreep zult kunnen inschatten. 

Je zult de hele dag begeleid worden door je mentor of een verpleegkundige. 

 

Let op een verzorgd voorkomen, en draag geen juwelen in het operatiekwartier 

 

Let op een goede handhygiëne: was je handen steeds na fysiek contact met de patiënt, na 

contact met bloed of weefselresten, indien je naar een andere zaal of patiënt gaat, na 

toiletgebruik, voor je gaat eten… en ontsmetten met handalcohol. 

 

Aandachtig zijn voor steriliteit:  loop niet tussen steriele zones, afblijven van alles wat steriel is 

afgedekt, bewaar steeds 50cm afstand met het steriele veld bij het aangeven van steriele 

materialen. 

 

Licht alle handelingen naar te patiënt toe, op een eenvoudige en duidelijke manier. 

 

Het belangrijkste voor ons is, dat je je eigen leerproces in handen neemt! Dit ligt geheel bij 

jezelf, we kunnen je er enkel bij begeleiden. 

 

Indien je ergens over twijfelt, vraag steeds en tijdig uitleg. 

 

Eerbiedig het beroepsgeheim 
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Toon interesse, neem initiatief, maar blijf je vooral verantwoordelijk gedragen. Stel je leergierig 

op, stel vragen, vraag gerust eens om feed-back, … 

Dan zul je kennis opdoen, waar velen je enkel maar om kunnen benijden. En wie weet, heb je 

al een mooie achtergrond als je in de toekomst start als onze nieuwe collega. 

 

 

4.2. Taken van de student in het OK 

 

Al deze taken voer je steeds uit onder toezicht van een verpleegkundige ! 

 

 patiënt helpen plaatsnemen op de table-top vanuit zijn bed 

 patiënt binnenrijden in de operatiezaal na controle van juiste patiënt, juiste zaal, … 

 installeren van de operatietafel op de zuil in de operatiezaal 

 Operatiehemdje losmaken en armen comfortabel op de armsteunen installeren. 

 aanbrengen van monitoring:           - electroden voor hartritme 

- bloedrukmeter 

       - pulsoxymeter 

 kleven van de coagulatieplaat (vraag telkens aan de mentor waar deze dient 

aangebracht te worden) 

 eventueel plaatsen van beensteunen 

 Hulp bij plaatsen van een perifeer infuus. 

 hulp bieden aan anesthesie (klaarmaken van intubatietube, tijdens intubatie aangeven 

van laryngoscoop samen met tube) 

 Installeren van patiënt onder narcose: aangepast aan aard van ingreep en narcose. 

 Eventueel verblijfsonde plaatsen, of éénmalige sondage uitvoeren. 

 Voorbereiding operatiestreek: scheren, eventueel ontvetten met ether. Navel of 

huidplooien extra controleren. 

 Openen van het tafelpak, zodat de verpakking een steriele afdek vormt voor de 

instrumententafel. 

 Helpen met steriel aankleden zonder aan de buitenkant te komen. 

 Steriele materialen aangeven aan het chirurgisch team 

 Gevallen instrumenten reinigen en hersteriliseren in de sterrad 

 Apparatuur voorbereiden om ingreep te starten. 

 Leidingen en kabels aannemen en aanschakelen 

 Tijdens ingreep letten op steriliteit, operatie volgen, infusen vervangen. 

 Vragen van het chirurgisch team uitvoeren: hechtingen of steriel materiaal aangeven, 

coagulatie verhogen, … 

 Doorgeven van informatie 

 Medicatie voorbereiden en toedienen. 

 klaarmaken van perifeer infuus voor volgende ingreep 

 ledigen van de vuilbakken (cave! GEEN COMPRESSEN VERWIJDEREN UIT ZAAL!!!) 

 monitoring en perfusie observeren + rapportage bij eventuele alarmen 

 aandacht voor steriliteit (niemand zal het je kwalijk nemen als je zegt dat je iets 

hebt gedesteriliseerd, terwijl het niet rapporteren hiervan verstrekkende 
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gevolgen kan hebben, draag je verantwoordelijkheid naar de patiënt toe en 

rapporteer dit onmiddellijk) 

 observatie van de patiënt als ingreep is beëindigd en hulp bij het transport van de 

patiënt naar de recovery 

 stel veel vragen om informatie, aan zowel aan mentor, chirurg als aan anesthesist 

 stel je kritisch op en durf opmerkingen maken tegenover verpleegkundigen die volgens 

jou verkeerd te werk gaan. Op die manier kunnen ook wij iets bijleren en blijven wij ons 

eigen functioneren, dat dikwijls in een routine terecht gekomen is, regelmatig in vraag 

stellen. 

 

BESLUIT 
 

Als besluit kunnen we enkel hopen dat deze brochure een bijdrage kan leveren in het 

concretiseren van uw stagedoelstellingen, en wensen u verder dan ook veel vreugde toe tijdens 

de stageperiode, tijdens je verdere opleiding en bij je latere beroepsbezigheden als 

verpleegkundige, wie weet wel als operatiezaalverpleegkundige. 
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