
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTIEBROCHURE         
ZE 420 - CHIRURGIE 

STUDENTEN VERPLEEGKUNDE 
VERSIE 01/03/2021 
 
  



 

 

 
Beste student  
 
In naam van het verpleegkundig team heten we je welkom op zorgeenheid ZE 420. 
 
 
Met deze introductiebrochure willen we jullie een beeld schetsen van onze afdeling. 
 
 
We zijn een enthousiaste groep die openstaat voor studenten. Je wordt voor een korte tijd lid van ons team, waar je 
zeker je inbreng zult mogen doen en waar je de nodige begeleiding zult krijgen en waar je uiteraard nieuwe kennis 
zult kunnen opdoen. 
 
 
 
Veel succes! 
 
 
  



 

 

 

1. ALGEMENE GEGEVENS 
 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE:  
Joke Dewulf 
jdewulf@azdamiaan.be 
 059 41 62 42 

 
 

SPECIALISME 
Chirurgie (orthopedie, traumatologie) 

 

DIENSTHOOFD 
Dr. J. Van Oyen 

 

ARTSEN   
Traumatologie en orthopedie 

 dr. M. Backaert 

 dr. T. De Geest  

 dr. K. Hendrix 

 dr. J. De Vos 

 dr. J. Van Oyen  

 dr. P. Willaert 
Daarnaast zijn er ook nog dokters-assistenten en dokters-stagiairs. 

 

VERPLEEGKUNDIG TEAM 

Verpleegkundigen 
Logistiek bedienden 
Stagementoren 

 Wim Bogaert 

 Bert Polfliet 

 Annick Caroen 

 Koen Dewachter 

 Lien Rosseel 
Kinesist 

 Shirley Vanhaecke 
Ergotherapeut 

 Delphine Poelman 
Sociaal assistente 

 Ann Barbier 

 

AANTAL BEDDEN 
30 bedden 

     

BEZOEKUREN 
14.00 tot 20.00 uur 
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2. VERPLEEGKUNDIGE DAGINDELING OP ZE 420 
 

06.30 uur  Het verslag wordt doorgegeven van de nacht aan de vroegdiensten. 
 
06.45 uur    De teamleider controleert de medicatie van 08.00 uur per zorgzone en deelt de medicatie uit. 

 Er wordt bloed afgenomen indien nodig, meestal is dit al gebeurd door de nachtdienst. 
Verzamelen van het nodige materiaal (linnenkarren, verzorgingskarren, specifiek materiaal voor 
wondzorg). 

 Morgenverzorging (hygiënische zorgen, wondzorg, controle parameters, …). 
 Patiënten die een operatie moeten ondergaan worden als eerste gewassen en voorbereid.  

  De administratie voor de OP-patiënten wordt gecontroleerd. 
De verschillende zorgen moeten goed gepland en op elkaar afgestemd worden en dit in het   
kader van rapid recovery. Deze term zal nog verder uitgelegd worden als je bij ons op stage 
komt. Dit houdt bv in dat eerst de mensen met een TKP worden verzorgd, vervolgens patienten 
met een THP,…  

 Beloproepen worden beantwoord. 
 

08.00 uur   De patiënten worden geïnstalleerd voor het nemen van het ontbijt. 
 Indien nodig worden glycemiecontroles uitgevoerd. Insuline wordt toegediend. 
 Het ontbijt wordt opgediend (aandacht voor nuchtere patiënten, dieet, juiste plateau bij juiste 

patiënt, houding). 
 De patiënten die hulp nodig hebben bij het ontbijt worden geholpen in de mate van 

hulpbehoevendheid. 
 

08.15 uur Patiëntenoverdracht door de vroegdienst aan hoofdverpleegkundige en verpleging of studenten 
die geen vroegdienst hebben. De overdracht moet niet door alle verpleegkundigen bijgewoond 
worden. 

 
08.45 uur  Afdienen van het ontbijt door logistieke assistente en aanwezige vrijwilliger. 

 Afwerken morgenverzorging. 
 

11.00 uur    Controle, aftekenen en uitdelen medicatie (EMV) 
Administratie wordt afgewerkt in KWS. De utility wordt opgeruimd (bedpannen afwassen, 
toiletstoeltjes afwassen). 
Aanvullen materiaalkarretjes. 

  
11.30 uur De patiënten worden geïnstalleerd voor het nemen van het middagmaal en het middagmaal    

wordt opgediend. 
 Er wordt hulp geboden bij hulpbehoevende patiënten. 
 Rapid recovery patienten eten samen in de living. 
 

12.15 uur  Er wordt afgediend. 
 De afdeling wordt getoerd waarbij aandacht is voor het comfort, pijn, wonde van de patiënt. Bij 

voorkeur blijven de patiënten opzitten in relax. Zelden brengen we hen in bed. 
 

13.30 uur  Patiëntenbespreking. 
 Beantwoorden van beloproepen. 

 
      15.00 uur  Namiddagverzorging (opzetten, parametercontrole, afhalen en installatie post op patienten…). 

 
17.00 uur  Medicatie wordt gecontroleerd en rondgedeeld door de verantwoordelijke verpleegkundige. 
 



 

 

17.30 uur  Opdienen van het avondmaal. 
 
18.30 uur  Afdienen. 

 Sommige patiënten in bed brengen, op het toilet zetten. 
 

19.30 uur Avondtoer (eventueel nog in bed brengen, verschonen, medicatie controleren en ronddelen, 
inspuitingen geven). 

 
21.15 uur  Overdracht naar de nachtdienst. 

 
 

Tussendoor worden patiënten opgenomen die ook voorbereid moeten worden voor OP. Ze worden naar het OP 
gebracht en afgehaald. Dit gaat dus gepaard met de nodige pre operatieve voorbereiding en post operatieve follow 
up. 

 

 

3. ORGANISATIE 
 

De afdeling wordt verdeeld in 2 zorgzones: 

 Zone 1 (rood): kamers 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216 

 Zone 2 (wit): kamers 218, 220, 222, 224, 226, 227, 225, 223, 221, 219, 217 
 
De aanwezige verpleegkundigen en studenten worden door de hoofdverpleegkundige toegewezen aan de 
verschillende zorgzones. Elke zone heeft een teamleider die verantwoordelijk is voor die zone en die een beetje de 
rol van spelverdeler in die module heeft.  
 
Elke verpleegkundige wordt zoveel mogelijk in dezelfde zone ingedeeld in het kader van het verzekeren van de 
continuïteit, ook studenten blijven in principe in die zone gedurende de week. Dit kan uiteraard veranderen 
naargelang de drukte, het aantal studenten, werken met stagebegeleider, werken met stagementor,… 
Als je een bepaalde patient wil volgen bespreek je dat best met de mentor. We bekijken dan wat mogelijk is. 
 
De verpleegkundigen blijven verantwoordelijk voor de totaalzorg van de patiënt.  
De uiteindelijke verantwoordelijkheid berust bij de hoofdverpleegkundige. 

 

 

4. MEEST VOORKOMENDE PATHOLOGIEËN EN BEHANDELINGEN 
 

 Ongeplande orthopedie :Traumatologie: veel voorkomend zijn de heup- en femurfracturen waarvoor er 
verschillende mogelijkheden zijn. Een prothese (THP, BHP), nagelingen (PFN, LFN) of het plaatsen van 
osteosynthese materiaal. Ook polsfracturen, enkelfracturen komen veel voor. Eigenlijk alles wat kan breken  van 
ledematen of botstructuren kan je op onze afdeling wel eens vinden. De meeste patienten met dergelijke 
aandoeningen komen via spoedgevallen. 

 

 Geplande Orthopedie: totale knieprothese of halve prothese(TKP,UKP), totale heuprothese (THP). Deze 
patienten volgen meestal het Rapid recovery programma. 

 
Verder worden volgende ingrepen heel frequent bij ons uitgevoerd: Arthroscopie schouder, wegname 
osteosynthesemateriaal, hallux valgus, arthroscopie van de heup,  
Wervelzuilchirurgie (rug en nek): discectomie , laminectomie , cervicale of lumbale fusie 
  



 

 

5. AANBOD LEERMOMENTEN VANUIT DE VERPLEEGEENHEID 
 

Opname en anamnese van een patiënt 

 
Preoperatieve voorbereiding 
 De patiënt geruststellen. 

 Controleren of patienten de preoperatieve consultatie gepasseerd zijn. 

 Plaatsen verblijfsonde indien nodig 

 Uitvoeren van bloedpuncties, RX thorax, EKG indien nodig. 

 Preoperatief scheren met clipper indien nodig. 

 Anesthesiefiche laten invullen. 

 Naar toilet laten gaan, vals gebit, ringen, horloge en andere juwelen verwijderen 

 Toedienen van premedicatie. 

 Eventueel anti trombose kousen aandoen 

 Parameters nemen, nuchterbeleid, glycemiecontrole. 

 
Postoperatieve follow-up 
 Kritieke patiënten kunnen voor één of meerdere dagen naar intensieve zorgen. 

 Bij heelkundige patiënten is het belangrijk om de vitale parameters goed op te volgen (RR, pols, t°, AH, 
pijnbeleving, nausea), alsook de wonde, redons en de positie van het lidmaat 

  Klieven en controleren van gips indien nodig 

 Controleer regelmatig het perifeer of centraal infuus. 

 Verbandwisseling op voorschrift van de arts. 

 Verwijderen van redons op voorschrift van de arts (of volgens protocols) 

 Mobiliseren en opzetten op voorschrift van de arts. 

 Controle van de stand van het lidmaat. 

 Pijncontrole (NRS pijn score). 

 Verwijderen van draadjes, haakjes, drains op voorschrift van de arts. 

 Plaatsen of verwijderen van blaassonde en eventuele spoeling ervan. 

 Nemen van culturen (wonde, urine, bloed, …). 

 Verder het toedienen van medicatie peroraal, intraveneus, subcutaan of intramusculair op een correcte manier, 
juiste tijdstip en in een juiste dosis. 

 Preventieve maatregelen leren nemen in verband met decubitus. 

 Leer het verpleegdossier op een goede manier te gebruiken. Alle interventies worden geregistreerd in ons 
elektronische patientendossier (EPD) van de firma KWS. Medicatie wordt afgetekend in ons elektronisch 
medicatie voorschrijft (EMV) werk hiervoor samen met de verpleegkundige. Enkel zij kan hierin aftekenen. 

 Reken ook alles aan wat je uit de voorraadkast haalt of zeg dit aan de verantwoordelijke verpleegkundige 

 Actief deelnemen aan de overdracht en bespreek zelf je patiënt die je verzorgd hebt (vanaf 2e jaar 
verpleegkunde – student) maak hier gebruik van SBAR (Situatie, Background, Analyse, Respons) 

 Het is ook van belang dat studenten de patiënten niet zomaar rechtzetten in bed of uit bed halen. Bij veel 
operaties zijn er specifieke richtlijnen. Als student moet je daarvan op de hoogte zijn of je moet het zeker 
navragen.  

 Bij het begin van de stage krijg je ook een formulier waarbij belangrijke kine aandachtspunten mbt mobiliteit 
aan bod komen, vraag hier gerust naar moesten we dit vergeten. 

 
 
 
 
 

 



 

 

6. VERWACHTINGEN VANUIT DE VERPLEEGEENHEID NAAR DE STUDENT 
 

Kom voorbereid op stage 
Dit houdt in dat je zeker de infomap van het ziekenhuis en de introductiemap van de afdeling grondig gelezen hebt. 
Wanneer bepaalde begrippen of passages niet duidelijk zijn, mag je gerust verdere uitleg vragen. 
Het is ook belangrijk dat je alle technieken die je tot nu toe geleerd hebt nog eens inoefent of theoretisch bekijkt. 
Het is in je eigen belang en in het belang van de patiënt die je zult verzorgen.  
Enige opfrissing van je anatomiekennis kan ook interessant zijn. 
Een goede voorbereiding zal je helpen je vlot te doen aanpassen aan je stageomgeving. 

 
Afspraken maken 
Om de samenwerking met het verpleegkundig team te bevorderen, is het nodig dat je bij aanvang van de stage jezelf 
voorstelt. Ook als er een nieuwe collega aanwezig is stel je je best voor. Bij het begin en einde van de stagedag 
verwittig je de verantwoordelijke of een teamleider. 
Bij ziekte verwittig je best ook onze verpleegeenheid (tel. nr. 059/416240). Vergeet niet je school te verwittigen. 
Elke wijziging in de stageplanning (bijvoorbeeld studiebezoek) meld je best de eerste dag van de stage aan een van 
de stagementoren of aan de hoofdverpleegkundige. Persoonlijke wensen voor het aanpassen van je stageplanning 
kunnen overwogen worden. 
Wanneer je voor de uitwerking van je stageopdracht gegevens nodig hebt, dan mag je het verpleegkundig/medisch 
dossier inzien. Kies hiervoor geschikte momenten uit. Voor meer informatie contacteer je best een stagementor of 
een verpleegkundige. 

 
Leerproces zelf in handen nemen 
Bij de aanvang van de stage is het belangrijk om stagedoelstellingen te formuleren op je begeleidingsblad. Je 
doelstellingen moeten uiteraard realistisch zijn en binnen je individuele mogelijkheden liggen. Je zult zoveel mogelijk 
de kans krijgen om je doelstellingen te realiseren. Spreek bepaalde interventies af met de stagementoren. We zullen 
ze voorbehouden in de mate van het mogelijke. 
Initiatiefname binnen jouw mogelijkheden wordt door het voltallig verpleegkundig team sterk gewaardeerd. 
Alle technieken die je uitvoert moeten onder supervisie van een verpleegkundige gebeuren.  

 
Begeleiding en evaluatie 
Plan in voorbereiding van een stagebegeleiding interventies in samenspraak met de mentor of de verantwoordelijke. 
Verzamel je gegevens en maak een SVH op. Dit mag gebeuren de dag vóór de stagebegeleiding. Je mag dit ook doen 
wanneer je geen stagebegeleiding hebt. Leg je SVH-plan voor aan de stagementor of aan de aan jou toegewezen 
verpleegkundige. Wij kunnen je planning eventueel bijsturen. 
Na elke handeling moet je zelf je begeleidingsfiche invullen, leg dit dan voor aan de verpleegkundige waarmee je 
gewerkt hebt. Help het ons herinneren. 
Halverwege je stage vindt er een tussentijdse evaluatie plaats door de stagementoren. Een moment daartoe wordt 
gemaakt bij het begin van de stageperiode. Je sterke en zwakkere punten zullen geëvalueerd worden zodat je nog 
de mogelijkheid hebt om je handelingen bij te sturen. Op het einde van je stage wordt er een eindevaluatie gegeven 
op basis van je voorgaande gesprekken en de begeleidingsfiche.  

 
Vragen stellen 
We willen er de nadruk op leggen dat je altijd vragen mag stellen over de verschillende pathologieën die je op onze 
afdeling zult tegenkomen. Het bewijst je interesse voor het verpleegkundig beroep. Over bijna elke operatie en 
aandoening die je op de afdeling zult aantreffen is er documentatie voorhanden. Zorg voor een kritische leerhouding. 
Wanneer je een handeling per vergissing fout hebt uitgevoerd, verwittig je zo snel mogelijk de verantwoordelijke. 
Jouw eerlijkheid kan veel problemen voorkomen. 

 
  



 

 

7. KENMERKEN VAN PATIËNTENPOPULATIE 
 

Eerstejaarsstudenten 
 Aandacht hebben voor de totale persoon en vooral aandacht besteden aan het beluisteren van de patient 

 Algemene observatie van de patiënt, bijvoorbeeld: oedeemvorming, huidskleur, toestand van de huid (ontstaan 
van decubitus), braken of diarree, urinedebiet, observatie wondgebied. 

 Opnemen en observatie van de vitale parameters: t, pols, RR, AH. 

 Toedienen hygiënische zorgen met aandacht voor de totaliteit van de patiënt, denken we aan de nagelhygiëne, 
eventueel haarwassing, toedienen van een voetbad, ... Controleer weliswaar altijd het voorschrift en spreek de 
uitvoering van bijkomende uit te voeren zorgen af met de verpleegkundige met wie je samenwerkt. 

 Zorg aan bed (voor de algemene afspraken dient de infomap van het ziekenhuis geconsulteerd te worden). Let 
er vooral op dat je tijdens de nazorg aandacht hebt voor een nette accommodatie voor de patiënt. 

 Opdienen van voeding: voeding zo nodig voorbereiden, hulp bieden aan hulpbehoevende patiënten, eventueel 
belangrijke observaties vermelden. 

 Comfort verzekeren aan je toevertrouwde patiënt; denken we aan het geven van een aangepaste, comfortabele 
houding, bel binnen handbereik plaatsen, alsook het persoonlijk gerief zoals water, bril in het bijzijn van de 
patiënt plaatsen. 

 Toedienen van medicatie onder toezicht van de verpleegkundigen, mentor of stagedocent: medicatie per os, SC 
en IM inspuitingen, toedienen van aërosol, toedienen van zuurstof, oplossen van toe te dienen medicatie. 

 Toedienen van lavementen. 

 Hulp bieden voor het vervoer van patiënten voor onderzoek of consultatie. 

 Wondzorg: hierbij dient rekening gehouden te worden met de wondclassificatie, alsook met de theoretische en 
praktische kennis van de student (cf. de stappen binnen de opleiding). Spreek dan ook duidelijk af met de mentor 
of hoofdverpleegkundige hoe ver je hierin staat. 

 Aanbrengen van anti trombose kousen 

 Afname niet-steriele urinestaal en faeces. 

 Correcte mondelinge en schriftelijk rapportage. 

 Indien reeds gekend kunnen er afspraken gemaakt worden betreffende bloedafnames. 

 
Volgende doelstellingen kunnen door eerste jaarsstudenten worden gesteld 

 Noden en behoeften van de patiënt kunnen onderkennen en na overleg met de verantwoordelijke eraan 
tegemoetkomen. 

 Verpleegproblemen en doelstellingen voor de patiënt kunnen formuleren. De verzorging kunnen plannen en 
uitvoeren. De evaluatiecriteria kennen. 

 Patiënten kunnen observeren. 

 Mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren. 

 Patiënten kunnen begeleiden. 
 



 

 

Tweedejaarsstudenten 

Alle verpleegkundige handelingen (zie 1 ste jaar). 
 
Bijkomende opdrachten kunnen zijn: klaarmaken van een infuus, patiënt vergezellen naar een onderzoek en bijwonen 
van een onderzoek, plaatsen van een verblijfsonde, maagsonde en microsonde, wondverzorging conform persoonlijke 
leersituatie, aanbrengen van lange of korte rekverbanden voor compressietherapie.. 

 
Volgende doelstellingen kunnen door de 2de jaarsstudenten gesteld worden 

 De doelstellingen van het eerste jaar moeten bereikt zijn. Bijkomende specifieke doelstellingen kunnen zijn: het 
verwerven van vaardigheid voor alle aangeleerde technisch verpleegkundige prestaties. 

 Om hier bij het begin van de stage duidelijkheid te verkrijgen, moet de student bij de aanvang van de stage 
begindoelstellingen formuleren. 

 

Derdejaarsstudenten 

Alle verpleegkundige handelingen die in de vermelde items werden opgesomd. 
 
Alsook volgende verpleegkundige handelingen: bloedafname voor haemocultuur, plaatsen van een IV katheter, 
vervangen van een infuus onder toezicht, de nodige administratie verrichten bij een opname van een patiënt, klaarzetten 
van medicatie onder toezicht van verpleegkundigen, ... 

 

Volgende doelstellingen kunnen door de 3de jaarsstudenten geformuleerd worden 

De doelstellingen van het eerste en het tweede jaar moeten bereikt worden. Hier moet de student het initiatief nemen 
de weinig ingeoefende prestaties te vermelden (cf. mentorfiche). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. SPECIFIEKE AFSPRAKEN EN VERWACHTINGEN VAN DE DOCENT EN 
STAGEMENTOR 

 

Stagelopen is een belangrijk onderdeel van het LEERPROCES. Kom voorbereid op stage. "Kennis" (cognitieve) is een 
vereiste, "kunnen" (psychomotorisch) en "zijn" (dynamisch-affectief) worden via het stagegebeuren geoptimaliseerd. 
 
Studenten dragen verantwoordelijkheid voor eigen leerproces. 

 
1) i.v.m. stagebegeleiding 

Zie punt 4: leerproces in eigen handen nemen. 
De begeleidingen dienen niet gezien te worden als een kans om het bewijs te leveren van zijn/haar kunnen, doch als kans 
iets bij te leren. 

 
2) i.v.m. stageopdrachten 

Neem initiatief i.v.m. het opvragen van de stageopdrachten. Vraag begeleiding i.v.m. de uitwerking. 
De map met de stageopdrachten is aanwezig op de verpleegeenheid en kan geraadpleegd worden. De uitgewerkte 
opdrachten worden ingediend de derde week van de stageperiode. Indien reeds vroeger 1 of meerdere opdrachten 
uitgewerkt zijn, mogen deze tussentijds ingediend worden. 

 
3) i.v.m. de mentorfiche 

Dit kan door de stagedocent, mentor of door de student ingevuld worden. (zeker derdejaarsstudent). Hierbij worden de 
basisprincipes gehanteerd om feedback te kunnen geven aan de student, zodat persoonlijke leerpunten kunnen worden 
aangehaald. 

 
Bij de begeleidingsmomenten, al dan niet vooraf gepland, wordt gevraagd steeds de begeleidingsfiche aan te bieden. 
Deze fiche kan door jou persoonlijk bewaard worden in een daartoe bestemde kast in de bureau van de afdeling. 
 

4) i.v.m. evaluatie 

Een tussentijdse evaluatie (na 14 dagen) wordt mondeling, na afspraak met de stagementor, gegeven. Vraag ernaar. 
Een schriftelijke evaluatie gebeurt (indien mogelijk op het einde van een stageperiode). 
 
Eerlijkheid en vertrouwen zijn noodzakelijk om constructief samen te werken. Assertiviteit en beleefdheid worden op 
prijs gesteld. 
 



 

 

9. AANDACHT VEILIGHEID EN BEPERKEN RISICO’S 
 

Risicogroep 
Personeel 

Aard van risico Preventiemaatregelen Niet toegelaten 

Verplegend personeel 
Kinesisten  
Afdelingsassistenten 
Onderhoudspersoneel 
 
 

Risico op tillen van 
lasten of belastende 
houding 
 
 
Risico op contact met 
besmette patiënten of 
producten  

Ergonomische regels 
respecteren, aanwezige 
hulpmiddelen benutten (zie 
intranet). 
 
Standaardvoorzorgsmaatregele
n naleven (zie intranet). 
 
Geneeskundig attest kunnen 
voorleggen dat hij/zij voldoet. 
 

 

 

 

10. VARIA 
 

Als je met bepaalde zaken moeite hebt, probeer dit dan op een positieve manier te verwoorden in alle openheid. 
Assertiviteit en beleefdheid zijn belangrijke attitudes om in groep samen te werken. Je kunt altijd in dialoog gaan 
met de stagementoren, de hoofdverpleegkundige of de verpleegkundigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Heb je vragen of suggesties m.b.t. deze introductiebrochure of is er info niet 

meer up-to-date, aarzel dan niet contact te nemen met de 
stagecoördinator/begeleidingsverpleegkundige van  

Az Damiaan (stage@azdamiaan.be)  
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