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VOORWOORD 

 

Welkom op de dienst B4 (Sp chronische aandoeningen). Wij hopen dat je een aangename stage-of 

werkperiode tegemoet gaat en willen je graag daarmee helpen. Met deze brochure willen we je wegwijs 

maken op onze afdeling. 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 werkplek 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. Dat zal de drijfveer zijn voor een goede inzet en motivatie. Veel succes! 

 

 

Namens het team B4.  

 

                       

 

 

Hoofdverpleegkundige: Tamara Pieters 
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1. Voorstelling van het ziekenhuis 
 

1.1 Architectuur 

 

De afdeling is gelegen op de 4e verdieping in blok B. Vandaar de benaming B4. 

 

Ze telt 24 operationele bedden met keuze uit 

▪ 7 kamers van 3 bedden 
▪ 1 kamer van 2 bedden 
▪ 8  éénpersoonskamers 

 

 Deze bedden zijn verdeeld in 24 bedden Sp chronische ziekten en 7 bedden acute cardiologie 

 

In bijgevoegd schema vind je een grondplan van de afdeling. De bednummers staan op het schema 

ingevuld. 

 

Waar vind je wat? 

Berging: 

- steriel materiaal (setten, verbanden, enz.) 

- niet-steriel materiaal (incontinentiemateriaal, enz.) 
 

Badkamer: 

- inloopdouche 

- hoog/laagbad 
 

Verpleegstation:  

- medicatie van de patiënten 

- noodkastmedicatie/high risk medicatie 

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

- formulieren 

- documentatie ivm pathologie van de afdeling 

- compendium 

- standaardverpleegplannen 

- patiënteninformatie 

- reanimatiekoffer 

- telemetriemonitoring 

- medicatiekarren met laptops (electronisch medicatiebeheer) 

- spuitpompen en infuuspompen 
 

Verdeelkeuken 

 

Linnenkamer: 

- voorraad linnen 

- fixatiemateriaal 
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- alternating-matrassen en gelkussens 
 

Utility: 

- incontinentiemateriaal 

- weegschaal 

- waskommen 

- haardroger 

- toiletstoel 

- bedpanspoeler 

- afwasmateriaal 

- vazen 
 

Ergolokaal/ eetzaal 

 

Bezoekerstoilet 

 

Oefenzaal: 

- voor de patiënten 

- toilet voor personeel 
 

Grondplan van de afdeling: 

 

Linnenkamer  Badkamer 

Berging steriel en niet-steriel 

Nooduitgang 409 

408/1-2 (-3) 410 

411 

407/1-2-3 412 

413 

406/1-2-3 414 

Keuken 

405/1-2-3 

Utility 

404/1-2-3 Dienstplaats 

403/1-2-3 415 

402/1-2-3 416 

401/ (1-2) Ergolokaal/eetzaal 

Bureel hoofdverpleegkundige Toilet bezoekers 

Oefenzaal 

 

WC personeel 
Trappenhal 

Berging groot materiaal 
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1.2 Zorgverstrekkers 

 

Medisch Team voor de Sp chronische ziekten 
 

Voor de patiënten op de dienst Sp chronische ziekten worden de patiënten opgevolgd door de 

verwijzende arts vanuit de verschillende specialismen uit het hele ziekenhuis. Zij staan onder supervisie 

van revalidatiearts Dr Daele. 

 

     Medisch Team voor de cardiologische patienten 

 

Voor de cardio patiënten zijn Dr Brammerloo, Dr Schoebrechts, Dr Tack en Dr Stas verantwoordelijk.  

 

Pathologie op de afdeling: 
 

Voor Sp chronische ziekten is de pathologie zeer divers 

Het betreft patiënten die een voortgezette behandeling vereisen omwille van een chronische 

aandoening. Hiervoor wordt een multidisciplinaire aanpak georganiseerd om de fysieke, psychische en 

sociale mogelijkheden op een zo hoog mogelijk peil te brengen, of minstens te behouden. Dit volgens de 

haalbare kwaliteitsnormen. 

 

1.3 Omschrijving & Opnamecriteria   Sp chronische aandoeningen 

 

Omschrijving afdeling 

De SP-dienst is een chronische afdeling die voorziet in de diagnosestelling, specifiek en voortgezette 

behandeling en revalidatie 

De SP-dienst poogt een multidisciplinaire opvang te bieden om het fysieke, psychische en het sociaal 

potentieel bij de patiënten op een zo hoog mogelijk peil te houden of te brengen in functie van het 

ontslag naar huis, of verzorgingsinstelling op maat van de patient. 

Op de afdeling worden patiënten opgenomen die geconfronteerd worden met complexe chronische 

aandoeningen en van daaruit nood hebben aan een permanente (24-uurs) medisch-specialistische 

begeleiding, paramedische behandeling en verpleegkundige zorg. 

Het team legt het accent op  

• Toevoegen van kwaliteit en welbevinden aan het leven.  

• Helpen omgaan met ernstige beperkingen (zorgafhankelijkheid).  

• Het verblijf op de afdeling is beperkt in tijd en verantwoord vanuit de zorgproblematiek van de 

patiënt (fase van de aandoening en prognose, nevendiagnosen,….) 

• Belangrijke aandacht is er voor symptoomcontrole (pijn), het voedingsgebeuren, een fixatiearm 

beleid en decubitus preventie 

• Het team dat multidisciplinair is samengesteld, legt het accent op de behandeling van meerdere 

aandoeningen, waaraan de chronische patiënt  lijdt. 

• Het MD team tracht de nodige revalidatieaspecten te bewaken. 
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Criteria opname 

De pathologiëen zijn zeer uiteenlopend van aard en men kan ze in volgende grote groepen 

onderscheiden : 

• Heelkundige aandoeningen 

• Neurologische aandoeningen 

• Geriatrisch gerelateerde aandoeningen 

• Inwendige aandoeningen 

Hieruit vloeien de volgende criteria verder : 

• Patiënten die niet in aanmerking komen voor SP locomotorische revalidatie, 

• Pateinten die een langdurige en specifieke wondverzorging behoeven, 

• Revalidatie van chronische aandoeningen die niet in aanmerking komen voor de SP revalidatie 

oa. omwille van complexe interne problematieken, maar waar revalidatie toch een meerwaarde 

kunnen betekenen voor de kwaliteit van leven voor de patiënt,  

• Patienten waar een voortgedreven zelfredzaamheid kan geoptimaliseerd worden,  

• Patienten waar specifieke en voortgezette kine en ergo een meerwaarde kunnen betekenen, 

bijvoorbeeld voor chronische (geriatrische) patiënten. 

 

1.4 Verpleegkundig team: 

 

- hoofdverpleegkundige:  Tamara Pieters 

 

- verpleegkundigen/zorgkundigen: 

 

Kristel Adams 
Anita Boelen 
Wilma Caenen 
Nathalie Casier 
Kelly Gregoor 
Titine Kempeneers 

Anja Saren 
Jessie Caproens 
Leone Ketelslegers  
Ivo Theunissen 
Jolien Vanschoenwinkel 

Filip Vandeborne 
Bea Vandebosch 
Dianne Vanloffelt 
Carolien Milisen 

 

- verpleegkundige-ziekenhuishygiëniste: Eveline Jans /Eveline Coemans 

- stagebegeleiders van de scholen:  UCLL afdeling UC Limburg, Häst 

   

Andere medewerkers vanuit hun eigen equipe: 
 

- kinesisten 

- ergotherapeute 

- logopediste      

- patiëntenbegeleiding 

- psychologen  

- dietisten 

- …    
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2. TAAKINHOUD EN TAAKVERDELING 
 

 

2.1 Organisatie van de verpleegzorg 

 

Personeelsbezetting per dag: 

▪ 1 hoofdverpleegkundige: 08.00 – 16.00 u 
▪ 5 vroegdiensten:  06.45 – 14.45 u 2 x A 

06.45 – 12.45 u 3 x M 

▪ 3 laatdiensten:   14.15 – 22.15 u 2 x B 
16.00 – 22.00 u 1 x K3 

▪ 1 nachtdienst:   21.45 – 07.15 u 1 x C 
 

 

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

 

De werkverdeling wordt per dag opgemaakt door de hoofdverpleegkundige en ligt ter  inzage in de 

keuken/briefingslokaal: het zogenaamde “dagboek”  

Het dienstrooster voor studenten wordt door de stagebegeleiding opgemaakt in overleg met de 

hoofdverpleegkundige. Ze ligt ook steeds ter inzage bij de dienstrooster van de  verpleegkundigen in het 

briefingslokaal. 

We werken op de afdeling volgens het model integrerende verpleegkunde (cfr. normbestaffing), dus 

met patiëntentoewijzing. Er wordt in twee teams gewerkt: 

▪ voorkant: van kamers 401 tot 404 en van kamers 413 tot 416 
▪ achterkant: van kamers 405 tot 408 en van kamers 409 tot 412 

Iedere student wordt toegewezen aan één team; bij deze verpleegkundigen kan je steeds terecht. 

 

 

2.2 Dagindeling – dienstscenario Geneeskunde 2 (B4)   

    

Twee patiëntengroepen  

Voorkant : 401 tem 404 , 413 tem 416 

Achterkant:  405 tem 408 , 409 tem 412 

 

2 teams bestaande uit:  

▪ 1e teamlid: teamverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de totale medicatiebedeling en 
zorgorganisatie van de gehospitaliseerde patienten. Is ook verantwoordelijk voor de opnames 
van nieuwe patiënten. Steeds in overleg of volgens plan van opnameplanner.  

▪ 2e teamlid: 2e verantwoordelijke is verantwoordelijk voor bloednames, glycemiecontroles en 
parametercontrole (tº, pols , bloeddruk) en dus ook de totaalzorg van de toegewezen patiënten. 
Dit eventueel samen met de student . De waardes worden op zaal via laptopkar genoteerd in 
verpleegdossier, samen met het verslag van de zorg.  

▪ leerling verpleegkundigen worden steeds gekoppeld aan een verpleegkundige van de dienst, en 
zullen in overleg vooral werken aan de doelstellingen die studenten kenbaar gemaakt hebben 
bij aanvang van de stage. (zie stageintroductie) 



 

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

                          Dienst SP Chronische ziekten B4 

. 
 

Hierna volgt een korte taakomschrijving van: 

- morgenpost 
- avondpost 
- keukenverantwoordelijke morgenpost 
- weekopdrachten voor keukenverantwoordelijke 
- verkorte laatdienst 
- nachtdienst 
- hoofdverpleegkundige 
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Taakomschrijving Morgenpost 

6h45 Ochtendbriefing: de nachtdienst brieft aan de morgenploeg 

  belangrijke aandachtspunten 

▪ patiëntennaam en kamernummer  
▪ reden van opname + acute problemen en diagnosen en nevendiagnosen 
▪ kwaliteit van de nachtrust 
▪ planning van de zorgen en onderzoeken, met aandacht voor ergo/kine planning 
▪ mate van zelfzorg 

  belangrijke zaken worden bijgeschreven op het briefingblad voor de dagdienst 

7h15 1e teamlid van elk team 

      Nakijken van “ taken “ in CPD en plannen. 

▪ Toedienen van perorale medicatie,IV,SC,IM medicatie. Dit op de gang bij de 
betreffende patiëntenkamer. De medicatie wordt  aan de patiënt  gegeven met 
eventuele toelichting van doel, soort, gebruiksinname, werking…. 

▪ starten en/of afsluiten van urinedebieten  
▪ controle perfusies / drips. Herprikken perifeer infuus op dag 5 
▪ Geplande onderzoeken nog eens bespreken, en/of toelichten aan patiënt. 
▪ Opnames via spoed/ transfers interne opname Sp chronische organiseren.  

 2e teamlid + student 

     

▪ resterende bloednames 
▪ cfr afspraken in dagboek: telefoon en telemetrieverantwoordelijke 
▪ glycemiecontroles  

▪ Bij verzorging van iedere patient in 1 tijd: parametercontrole t, pols, bloeddruk, 
pijnbevraging (VAS) stoelgang, urine, verslaggeving van de zorg 

▪ patiënten met afwijkende waardes tijdens de nacht worden als eerste 
gecontroleerd! 

▪ de waardes worden bij de verzorging ingeschreven in CPD op de kamer. 
 De verantwoordelijke zal hierop toezien! 

▪ afwijkende waardes worden gemeld aan de 1e verantwoordelijke! 

8h00  Ontbijtbedeling 

de ontbijtbedeling gebeurt door keukenverantwoordelijke, eventueel bijgestaan door 

vrijwilligers .Belangrijk blijft dat iedereen hulp biedt bij de installatie van de patiënten 

voor het ontbijt EN zo nodig ook bij het eten geven. 

De keukenverantwoordelijke begint nadien met het afdekken, aandacht voor nachtkastje, 

toegang tot bel, drinkwater. 

 Patiëntenzorg gebeurt steeds in onderling overleg. 

Opletten dat de VAC verbanden klaarliggen volgens de afspraken voor verder beleid. 

De hygiënische zorgen worden aan iedere patient aangeboden met aandacht voor 

stimuleren van zelfzorg (ADL) ook in overleg met ergo en kine….en natuurlijk ook rekening 

houdende met tijden van onderzoeken of behandelingen (kine, ergo) 

Eerste verantwoordelijke bespreekt en organiseert de opnames. De gepaste hulp wordt 

aangeboden aan elke patiënt! 

8h45 Korte briefing van de verschillende teamleden aan de hoofdverpleegkundige: stand van 

zaken, mede ook in functie van de zorgstatus en zorgplanning. 

9h30 Ochtendverzorging verder zetten tot het einde 

wanneer de keuken opgeruimd is, zorgt de keukenverantwoordelijke voor de 
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weekopdrachten van die dag, eventueel hulp in de verzorging. 

▪ ieder teamlid blijft in zijn/ haar team tot alles is afgewerkt, aansluitend wordt het 
andere team geholpen  

▪ aandacht bellentoezicht tijdens de verzorging 
▪ opruim: de opruim gebeurt door alle teamleden samen (goed afspreken) 
▪ 1e teamleden zijn verantwoordelijk voor medicatiekar, bijvullen materialen 

verpleegpost, linnenkamer 
▪ 2e teamleden zijn verantwoordelijk voor utility, aanvullen van de verzorgingskar 

en orde van berging en badkamer (materiaallabels….) 
▪ aansluitend overleg met dagdienst: opnames en eventuele medische orders  
▪ verpleegdossiers uitwerken door beide teamleden  
▪  

 ▪ ontslagen voorbereiden, ontslagbundels klaarmaken / ontslagdienst via CPD 
verwittigen .  

▪ overleg tussen de verschillende teamleden cfr observaties en aanpassingen 

11h00-

11h30 

▪ de 2e teamleden + keukenverantwoordelijke middagpauze in de refter. 
▪ zij brengen aansluitend de etenskar mee naar boven. 
▪ de keukenverantwoordelijke overlegt met teamverantwoordelijke over bijkomend 

nuchter te houden patiënten. 

11h30 ▪ glycemiecontrole , medicatiebedeling door verantwoordelijke verpleegkundige. 
▪ parametercontrole bij afwijkende waarden ’s morgens. 

11h35 ▪ Bedeling van het middageten door de keukenverantwoordelijke , vrijwilligers en 2e 
teamleden en studenten. Hulp bieden bij het installeren en eten. 

▪ de eerste groep studenten gaat eten na het opdienen van het eten 

11h50-

12h20 

1e teamleden en dagdienst nemen middagpauze in de refter. Vrijwilligers nemen pauze in 

overleg met hoofdverpleegkundige. 

12h15 Afdekken van het middageten en geven van koffie door 

keukenverantwoordelijke/vrijwilliger en studenten 

12h20-

12h45 

1e en 2e verantwoordelijke van beide teams: patiënten droogleggen en installeren in bed. 

Individuele overdrachten tussen de samenwerkende teamleden 

12h45 Einde werkshift van de verkorte vroegdienst 

12h45-

14h15   

▪ apotheekkorf uitpakken en sorteren in de individuele bakjes 
▪ verdere administratie / medische orders uitwerken/medicatie klaarleggen voor 

late dienst.  
▪ ontslagen uitwerken: - thuismedicatie uitprinten 
▪ z/n ontslagdossier (blauw mapje) voor iedereen waarbij ontslagdocumenten van 

andere disciplines zijn (cfr hoger: kine, ergo, patientenbegeleiding…) 
▪ Bij ontslag steeds met patient/familie of andere mantelzorgers de medicatielijst 

overlopen en toelichten. Ook eventuele nazorg, wondzorg verder bespreken… 
▪ blauwe kaft opruimen / verpleegbladen klasseren  
▪ medicatie aftrekken  
▪ RX meegeven naar huis na verwijderen protocol.  
▪ patiënten uitschrijven in PC,  kaartje wegnemen uit VALREX! 
▪ briefingsblad aanpassen en telemetriecontroles (cfr. nieuwe afspraken) 
▪ feedback geven aan studenten en begeleidingsformulier aftekenen. 
▪ Afwerken  van eventuele opnames. 

14h15 Middagbriefing aan de collega’s van de avondpost bedside  

Taakomschrijving Avondpost 

14h15- middagbriefing:  
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14h45  belangrijke aandachtspunten: 

▪ patiëntennaam en kamernummer  
▪ reden van opname en diagnose/nevendiagnosen, acute problematiek… 
▪ verloop zorgproces, te bespreken met patient 
▪ geplande onderzoeken, behandeling, ontslag 
▪ taken uit CPD afwerken 

  

  de beide verpleegkundigen van de laten briefen hun eigen patienten kort aan elkaar. 

 voor de verkorte laatdienst wordt ook een kort briefingsmoment voorzien. 

 de keukenverantwoordelijke krijgt een aangepaste lijst met de diëten en de verder 

nuchter te houden patiënten cfr onderzoeken in de namiddag. 

 diegenen die geen overdracht doen, zorgen voor de permanentie van de afdeling: 

bellen, telemetries, etc. Leerling verpleegkundigen worden steeds gekoppeld aan een 

verpleegkundige, en werken vooral aan hun doelstellingen. 

 

14h45  

 Aanvang patiëntentoer door 2 verpleegkundigen samen (voor- en achterkant) 

▪ verzorgingsplanning afspreken met de patiënten, patiententoezicht 
▪ patiënten droogleggen en opzetten, eventuele wondverzorgingen, cfr ook 

rekening houden met plan van kine/ ergo 
▪ opruim vrijgekomen bedden/kamers en klaarmaken voor volgende opname. 
▪ waterbedeling  
▪ bellentoezicht 
▪ medicatie klaarleggen (voor nachtdienst) 
▪ medicatie ronde per kant door respectievelijk verpleegkundige met medicatiekar 

op de gang bij de patiëntenkamer (zie vroegdienst) Medicatie wordt bij de patient 
toegediend en zo nodig ook toegelicht…voor 16h,18h en 20h. 

16h00 Aankomst verkorte laatdienst: 

▪ parametercontrole met nota in CPD 
▪ biedt hulp bij de patiëntenzorg  
▪ bellentoezicht 

16h30 Opnames uitwerken  

▪ verpleegfiches uitwerken na doktersronde (medisch orders)  
▪ bezoekopvang en informatieverstrekking 
▪ bellentoezicht   

17h00 ▪ glycemiecontrole door teamverantwoordelijke  
▪ hulp verlenen bij de installatie van patiënten voor avondeten 

17h15 ▪ opdienen van het avondmaal door het gehele team. 
▪ hulp bieden   
▪ avondpauze voor verpleegkundigen… (FT) 

18h00 ▪ medicatiebedeling 18h door de verantwoordelijke verpleegkundige aan 
patiëntenkamer  

▪ planning onderzoeken volgende dag:  
▪ onderzoeken invullen op blad logistieke dienst 
▪ ekg –aanvraagformulier invullen (2 stickers)(ook geplande coronaro’s voor 

volgende dag 
▪ koude middag doorgeven. 
▪ onderzoeken binnen/buiten ZH: RX thorax, labo, ekg klaarleggen, medicatie 

noteren op blad  
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▪ transport afspreken via Intranet/pat vervoer nakijken. 
▪ uitschrijven via CPO ontslagen patiënten! 
▪ Contacten leggen met rusthuizen/families ed bij geplande ontslagen volgende 

dagen om ontslag goed te organiseren…. 

18h 30 Kleine patiëntentoer : patiënten terug in bed leggen na avondmaal 

19h00 Afwerken administratieve taken 

19h30 Korte avondpauze voor de volledige ploeg ( rokerspauze, beurtelings)  

Beurtelings patiëntenoproepen beantwoorden 

19h40 Aanvang avondverzorging  

 hele team:  

▪ medicatiebedeling en infuuscontrole  
▪ droogleggen en gemakkelijk installeren voor de nacht  
▪ waterbedeling 

Patiënt op de hoogte brengen van geplande onderzoeken volgende dag, uitleg geven en 

kaartjes aan bed hangen 

21h15 Samen instaan voor de opruim: utility, verpleegpost, vuilniszakken vervangen, bedpannen 

terug op kamer, etc. zoals: 

▪ administratie afwerken, MZG invullen, nota’s in CPD, Taken uit CPD afwerken  
▪ verslagen schrijven en parameters invullen  
▪ briefingsblad aanpassen  
▪ telemetriecontrole alarmen  
▪ feedback geven aan studenten en begeleidingsformulier aftekenen 

21h45 Avondbriefing 

▪ bellentoezicht door keukenverantwoordelijke indien nog aanwezig 
▪ diegene die zijn verslag beëindigd heeft, staat in voor bellentoezicht en 

permanentie verpleegpost 

Taakomschrijving Keukenverantwoordelijke Morgenpost 

7h00 Briefing volgen en dan totaalzorg  voor  2 patiënten. 

   

Etenskar ophalen in de grootkeuken (of door vrijwilliger als aanwezig) 

▪ controle etenskar aan hand van briefingsblad 
▪ aandacht nuchtere patiënten 
▪ voorbereidingen treffen om ontbijt te bedelen: koffiekar in orde brengen 

Eetbedeling patiënten: alle teamleden bieden hulp aan de hun toegewezen patiënten. 

Aandacht voor nuchtere patiënten, installatie patiënt: 

▪ eerst worden alle patiënten voorzien van ontbijt, nadien hulp bieden.  
▪ patiënten hiervan op de hoogte brengen om onnodige beloproepen te 

vermijden! 
▪ hulp bieden bij het voeden, koffiekar terug in orde maken, fris water in de frigo 

bewaren, plateaus voor nuchtere patiënten.       
Start afdekken ontbijt 

8h45 Briefing aan hoofdverpleegkundige, allen samen… 

9h00 Verder afdekken ontbijt, aandacht voor nachtkastje, toegang tot bel, drinkwater. 

▪ bij het afdekken kijkt men of de medicatie is ingenomen, zo nodig hulp inroepen 
▪ zoveel mogelijk opruimen, 1 gevuld glas is voldoende op de kamer 
▪ nuchter gebleven patiënten opdienen na overleg met verantwoordelijke 

verpleegkundige (tijdens de ganse voormiddag) 
▪ etenskar terug naar beneden brengen 
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▪ kannetjes afwassen en keuken opruimen  
▪ opnames voorzien van water indien niet nuchter 
▪ drinkfontein voorzien van bekertjes  
▪ maaltijd en dieetaanpassingen bijsturen, doorgeven aan de keuken (C mail), 

aanpassen op briefingsblad 

10h00 Verder helpen bij het verzorgingsgebeuren op de gang  

▪ rapporteren over de eetgewoonten van de patiënt, malnutritieproject Dietisten.  
▪ dagelijkse/ weekopdrachten uitvoeren: bestellingen, opruim (zie op flapper in 

keuken) 

11h00-

11h 24 

Middagpauze samen met 2e teamleden in de refter 

▪ aansluitend etenskar meebrengen 
▪ de keukenverantwoordelijke overlegt met teamverantwoordelijke cf nog nuchtere 

patiënten en bijkomend nuchter te houden patiënten  

11h35 Bedeling van het middageten door de keukenverantwoordelijke ,ev vrijwilliger,  2e 

teamleden en studenten.  

▪ eerst worden alle patiënten voorzien van middagmaal , nadien hulp bieden.  
▪ patiënten hiervan op de hoogte brengen om onnodige beloproepen te 

vermijden! 
▪ de eerste groep studenten gaat eten na het opdienen van het eten 

12h15 ▪ afdekken van het middageten en geven van koffie samen met de studenten 
▪ de keukenverantwoordelijke zal toezien op nuchter te houden patiënten 
▪ afwas en keuken opruim  
▪ wijzigingen diëten doorgeven (C mail) en nog nuchter te houden patiënten 

noteren voor de laatdienst  
▪ bedeling middagmaal na onderzoek (coronaro) 

13h00 Einde shifttijd: etenskar meenemen naar beneden, correct aansluitend binnenrijden in 

lokaal 

Weekopdrachten in dagboekplan 

 Maandag: 

Koffiekar afwassen en op orde zetten 

Keukenbestelling maken: thee, suiker, koffie (en noteren op prikbord) 

Ontsmettingsmiddelen bestellen en naar apotheek brengen voor 12h 

  Dinsdag: 

Koffiemachine proper maken 

Labobestelling ophalen vanaf 10h30 

. 

 Woensdag: 

ECG toestel kuisen, opruimen, keukenbestelling uitpakken  

Polsbandjes controleren, aanpassen 

Aerosol/ en O2 brillen vervangen 

 Donderdag:  

labobestelling maken en naar labo brengen 

frigo’s opruimen 

koffiekar afwassen en op orde zetten 

 

 Vrijdag: 

bedpannen op kamers controleren 
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handschoenen op kamers aanvullen 

  

  

Taakomschrijving Verkorte Laatdienst 

16h00 Aankomst op de afdeling  

Korte briefing door verpleegkundigen van late dienst, controleren nog nuchter te houden 

patiënten 

patiënten na coronarografie voorzien van eten en stimuleren tot drinken  

parametercontrole t, pols, z/n BD en noteren in CPD 

hulp bieden bij de middagverzorging patiënten. 

Postvak leegmaken, sorteren 

Bedelen menukaarten, controleren op correct ingevuld zijn, zo nodig patiënten 

ondersteunen hierin. 

17h15 Controle etenskar aan de hand van briefingsblad cfr dieet , cfr nuchter 

avondmaalbedeling voorbereiden 

opdienen van het avondmaal door het gehele team.  

eerst worden alle patiënten voorzien van het avondmaal, nadien hulp bieden  

de patiënt hiervan op de hoogte brengen om onnodige beloproepen te vermijden!  

pauze fulltimers: wacht op de gang 

18h15 Afdekken avondmaal  

aandacht of medicatie is ingenomen, zo nodig hulp bieden hierbij, rapporteren 

zoveel mogelijk opruimen 1 glas / drinkbeker per patient is voldoende op de kamer  

tafels afvegen en ordelijk installeren  

nieuwe patiënten voorzien van water 

etenskar naar grootkeuken brengen en correct in lokaal plaatsen, aansluitend 

medicatie ophalen uit apotheek 

dieetlijst nakijken en eventueel aanpassen, ook op briefingblad 

geplande coronaro’s volgende dag: dieet inplannen, koude middag 

19h30 Korte avondpauze voor de volledige groep 

19h40 aanvang avondverzorging  

nadien samen instaan voor de opruim, klaarzetten voor volgende shift  

bellentoezicht tijdens de briefing 

22h00 Einde korte laatdienst 

Taakomschrijving Nachtdienst 

21h45 Avondbriefing: de teamverantwoordelijken aan de nachtpost. 

Eventuele leerling verpleegkundigen worden steeds gekoppeld aan een verpleegkundige 

en werken vooral aan hun doelstellingen. 

 Belangrijke aandachtspunten: 

patiëntennaam en kamernummer 

reden van opname en diagnose en nevendiagnosen, acute problematiek 

verloop zorgproces 

planning van zorgen, onderzoeken en behandelingen van ’s anderendaags 

Degene die zijn verslag beëindigd heeft staat in voor de permanentie van de verpleegpost 

22h15 Eerste patiëntenronde: contactname met patiënt / zich melden op de kamers! 
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22h30-

6h45 

Patiëntendossiers inkijken 

nachtmedicatie toedienen. Perfusiecontrole (00h, 02h, 04h, 06h) en  wisselen lopende 

infusen om 02h.  

glycemiecontrole waar noodzakelijk 

minstens drie patiëntenrondes omstreeks 22h15 , 03h00 , 06h00 

extra toezicht bij verwarde patienten, incontinentie en kritische zorgsituaties 

medicatie klaarleggen voor vroegdienst 

beloproepen beantwoorden  

gestopte medicatie klaarmaken ‘terug apotheek’ 

Klaarzetten verzorgingskarren, linnenwagens, …, …., voor ochtendploeg 

Pas na 06h  mogen enkele bloednames gebeuren. 

 Administratie: 

Controle patientenstickers en aanvullen / identificatiebord controleren, aanpassen 

overleg met loopwaak-verpleegkundige hoe laat en bij welke patient hulp nodig is voor 

verzorging. 

Administratie voor geplande ontslagen, ontslagdossiers in orde brengen 

nachtverslag schrijven/ paramaters noteren 

controle telemetrie alarmen  

voorbereiding ochtendbriefing met nagaan van ‘taken’ binnen CPD, deze taken inplannen 

voor ochtendploeg. 

 Indien hulp nodig omloopverpleegkundige contacteren (6816) (zie ook procedure 

loopwaak) of nachtwaker (7003) 

Draag steeds de telefoon voor de nachtverpleging samen met nood TAG! 

 

 

 

 

Taakomschrijving Hoofdverpleegkundige  

8h00-

8h45 

briefingsblad lezen (aandacht bijzonderheden) verpleegdossiers inkijken, nota’s CPD 

inkijken. 

Overleg met verpleegkundigen, bespreken patiënten met specifieke zorgproblemen 

nog te maken afspraken regelen  

opnameplanning nakijken , zo nodig bijsturen  

controle CPD , e- mails  

opnames opvangen, doorverwijzen verpleegkundige en eventueel opstarten dringende 

planning  

behandelende / consulterende dokters informatie verschaffen  

telefoons beantwoorden  

bewaking telemetrie 

8h 45        korte briefing van belangrijke aandachtpunten 

overleg status verzorging / reeds aanwezige opnames/ (bij)sturing van de zorg 

9h00-

11h00 

patiëntenronde doen  

zo nodig bijsturing van het zorggebeuren 

tussenkomst bij specifieke zorgsituaties   

behandelende / consulterende dokters informatie verschaffen/patientenoverleg. 
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medisch archief dossiers en RX opnames  

dienstoverschrijdende contacten  

logistieke controles / materialen/bestellingen 

contact opnameplanner: opnames en ontslagen  

overleg verpleging & keukenverantwoordelijke 

11h50-

12h20 

middagpauze samen met 1e verantwoordelijken in refter 

12h20-

14h15 

administratieve taken: dienstlijst, werkverdeling volgende dag , verlofkaarten, etc 

middagbriefing voorbereiden  

dienstoverstijgende vergaderingen, uitwerken procedures , opvolgen dienstafspraken, 

afdelingsrondes bespreken, uitwerken, managementsopdrachten uitwerken, 

Iedere vrijdag MDO met de verschillende betrokken medewerkers om 13h 

14h15-

14h45 

middagbriefing bijwonen, dienstgebonden en patiëntgebonden informatie verschaffen  

14h45-

16h00   

contactname met avondploeg  

opnameplanning volgende dag bekijken  

administratieve taken: dienstlijst, werkverdeling, verlofkaarten, etc 

dienstoverstijgende contacten  

16h00 shifteinde 
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3. SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN VOOR STUDENTEN 
 

 

 Als student werk je steeds onder toezicht van een verpleegkundige. Zij of hij blijft de 
eindverantwoordelijkheid dragen. Iedere verpleegkundige van de afdeling is jouw mentor. 

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

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

 Uurregeling: zie dagboek. Dagelijks wordt door de hoofdverpleegkundige de taakverdeling 
opgemaakt in het dagboek (zie keukentafel). Hierin kan je ook interventies die je wil oefenen 
e.d. noteren per dag. 

 Zorg steeds dat de kamers en de afdeling goed opgeruimd zijn. Vuil wasgerief van de patiënt in 
een plastiek zakje. Denk eraan na de verzorging aandacht te geven aan de verluchting van de 
kamer. Laat de patiënten niét op de hoofdkussens zitten! Hiervoor zijn er moltons, anti-
decubituskussens ( gelkussens). 

 Goede decubituscontrole en preventie is belangrijk. Bij risicopatiënten een alternating-matras of 
gelkussen voorzien. 

 Aanwezigheidslampje aandoen, voorkomt nodeloos tijdverlies als we je nodig hebben. 
Aanwezigheidslampje niet laten branden bij het verlaten van de kamer, dit om nodeloos alarm 
te voorkomen. 

 Dossiers worden volledig en correct ingevuld: CPD nota’s, parameters, beoordelingsschalen,  
persistent data, .., .., …   Bij afwijkende parameterwaarden steeds je verantwoordelijke 
verpleegkundige verwittigen. 

 Denk aan bellentoezicht per team tijdens de verzorging. 
 Studenten nemen enkel deel aan de doktersronde als ze aangeduid zijn als verantwoordelijke. 

 

 

Aandacht 

Nooit bezuinigen op gebruik van handschoenen bij de patiëntenzorg. 

Principes van goede handhygiëne respecteren: 

Handen wassen, ontsmetten volgens de regels, voor en na patientencontact, …. 

We dragen géén juwelen of horloges op de afdeling. 

Kort geknipte nagels, Geen nagellak, Geen kunstnagels 

Korte mouwen 
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4. VERWACHTINGEN voor studenten 
 

 

Eigen leerproces in handen nemen: 

Stagecontract spontaan aanbieden aan stagementoren en begeleidende verpleegkundigen, 

doelstellingen duidelijk maken, feed-back vragen, initiatief nemen om bepaalde technieken in te 

oefenen en om onderzoeken of medische interventies te volgen. 

Zie hierover de afspraken binnen ons ziekenhuis bij stageintroductie. 

Bespreek wat je nog wil zien, zorg dat je oren en ogen de kost geeft…. Je krijgt kansen om onderzoeken, 

behandelingen mee te gaan zien, Grijp deze kansen, dat is ook je leerproces in handen nemen…. 

Zorg dat je verpleeg”KUNDIGE” wordt, en dat kan als je alle leermomenten uitbuit…natuurlijk in functie 

van je plaats binnen de opleiding…. 

 

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

de stagebegeleider of de mentor. 

Studenten worden niet geacht te leren van vallen en opstaan. Bij twijfels of problemen in verband met 

het uitvoeren van verpleegkundige interventies wordt op voorhand uitleg gevraagd zodat fouten en 

misverstanden voorkomen worden. 

 

 

 

Het team van B4 wenst je veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoonnummer van de afdeling: 

012 39 64 34 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


