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Algemene gegevens
Geneeskundig diensthoofd: Dr. Yvan Valcke
Clustermanager: Stef Vertenten
Hoofdverpleegkundige: Guy Wilssens
Stagementoren: Shauni, Charlotte, Nikolas en Niels
Specialismen en dokters:
pneumologie:
Dr. R. Ryckaert, Dr. K. Strobbe, Dr. K. De Schepper, Dr. Y. Valcke,
Dr. W. Vanroelen, Dr. P. Goeminne
gastro-enterologie: Dr. G. Spanoghe, Dr. K. De Keyser en Dr. R. Frederiks
Dr B. Naessens, Dr. J. Schoute, Dr. I. Duysburgh en Dr. K. Gorleer
reumatologie:
Dr. N. Van Den Bossche
oncologie:
Dr. D. Lamot, Dr. W. Lybaert
dermatologie:
Dr. V. Goeteyn
Aantal verpleegkundigen: 6 FT, 7 PT ¾ & 4 PT 1/²
Aantal verzorgenden: 1FT
Aantal logistiek assistenten: 3 x PT 1/2
Aantal bedden: 32
Aantal kamers: 11 tweepersoons en 10 eenpersoons
Tel: 03 760 75 50
E-mail: inwendigeziekten@aznikolaas.be / guy.wilssens@aznikolaas.be
Bezoekuren: 14u30 – 20u00
Locatie: campus Sint Niklaas SM, Straat 714, 4de verdieping

Pathologie en behandelingen
Pathologie
Pneumologie
observatie & differentiaal diagnose
 infecties
 bronchitis
 pleuritis
 pneumonie


 TBC
maligne tumoren



respiratoire insufficiëntie




 cara / copd
longembolen
pneumothorax

Behandelingen

antibiotica: PO / IV / aërosol
antibiotica IV / aërosol / thoraxdrainage
antibiotica IV / aërosol / bedrust /
ondersteunende therapie
tuberculostatica / rust / isolatie
chemotherapie / radiotherapie / pijntherapie /
ondersteunende therapie / palliatief
medicatie: PO / IV / aërosol / kine / educatiezelfzorg / thuis- en mantelzorg
anticotherapie: IV / SC / causale therapie / bedrust
thoraxdrainage / causale therapie
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Gastro-enterologie
 observatie & differentiaal diagnose
 metabole stoornissen
symptomatische en causale therapie
 oesophagus:
 oesophagitis
AB / causale therapie
 maligne tumoren
chemotherapie / radiotherapie / symptomatisch
 varices
causale en symptomatische therapie
 gastro:
 gastritis
AB / symptomatisch / maagsparend dieet
 maagulcus
medicatie ( AB / inhibitie maagzuursecretie)
 maagbloeding
symptomatisch (transfusie) / causale therapie /
enterale voeding
 carcinoom
chemo / analgetica / palliatief
 jejunum-ileum:
 enteritis
AB / restenarm dieet / symptomatisch
 maligne tumoren
chemotherapie / radiotherapie / analgetica / palliatief
 ziekte van Crohn
corticosteroïden / antibiotica / immunosuppessiva /
symptomatisch / darmsparend dieet / educatie
 darminfarct
symptomatisch / (chirurgisch)
 obstructie
symptomatisch / causale therapie / (chirurgisch)
 acute ileus
symptomatisch / causale therapie
 colon:
 obstipatie
causale therapie / vezelrijk dieet / educatie
 spastisch colon
vezelrijk dieet / educatie / spasmolytica
 infectieuze colitis
AB / restenarm dieet / symptomatisch
 Clostridium difficile
Flagyl ® / Vancomycine ®
 colitis ulcerosa
corticosteroïden / salazopyrine / darmsparend dieet /
educatie
 divertikel
spasmolytica / vezelrijk dieet / educatie
 diverticulitis
AB / idem divertikeltherapie
 maligne tumoren
chemotherapie / radiotherapie / analgetica / palliatief
 galblaas:
 cholelithiasis
ERCP / vetarm dieet / educatie
 cholecystitis
AB / medicatie: inflammatoire afkoeling / (chirurgie)
 maligne tumoren
chemotherapie / radiotherapie / analgetica / palliatief
 pancreas :
 acute pancreatitis
AB / parenterale voeding / analgetica / bedrust
 chronische pancreatitis
vetarm dieet / alcoholverbod / educatie
 maligne tumoren
chemotherapie / radiotherapie / analgetica / palliatief
 hepar:
 infectueuze hepatitis
isolatie / dieet / bedrust / AB / ondersteunende
medicatie
 maligne tumoren
chemotherapie / analgetica / palliatief
 levercirrose
causale / symptomatische en ondersteunende therapie
alcoholverbod / educatie & zelfzorg
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Endocrinologie en metabole stoornissen
 observatie en differentiaal diagnose
 obesitas
dieet / medicatie / educatie & zelfzorg / kine
 anorexie
dieet / educatie & zelfzorg / psychische ondersteuning
 diabetes
dieet / medicatie: PO / SC / educatie – zelfzorg
 schildklieraandoeningen
medicatie
Reumatologie
 inflammatoire aandoeningen anti-inflammatoire medicatie / analgetica
 systeemziekten
anti-inflammatoire medicatie / analgetica
Hematologie en bloedvaten
 observatie en differentiaal diagnose
 anemie
causale therapie / bloedtransfusie
 leukemie
chemotherapie / ondersteunende medicatie
 ziekte van Kahler
chemotherapie / ondersteunende medicatie
 ziekte van Hodgkin
chemotherapie / ondersteunende medicatie
 veneuze trombose
 phlebitis
anticotherapie / lokale therapie en bedrust
Oncologie
 screening tumorpatiënten cfr. uitzaaiingen
 chemo’s
Nefrologie
observatie en differentiaal diagnose
Dermatologie
 ulcus cruris
lokale therapie
 wondroos
lokale therapie

Onderzoeken













labo: routine / tumormarkers
RX
CT scan en nucleair labo (ventilatieperfusiescan)
NMR
echo: abdomen / cardio
Doppler: OL / carotis
EKG / telemetrie / holtermonitoring
scopie: gastro / colon / rectum / bronchus
punctie: lumbaal, sternaal, ascitis (E en/of T) en pleura (E en/of T)
longfunctie
EEG / EMG
maagtubage op TBC

Zorgcategorieën van de patiënten
Minimaal tot zwaar zorgbehoevende patiëntenpopulatie.
Observatie en behandeling van patiënten met acute of chronische aandoeningen van
pneumologische, gastro-enterologische, reumatologisch en / of oncologische aard.
Preoperatieve voorbereiding bij doorverwijzing voor abdominale chirurgie.
Palliatieve zorgverlening bij preterminale en terminale patiënten.
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Meest voorkomende verpleegactiviteiten►STAGIAIRS



















hygiëne
 bedbad
 mondtoilet
 scheerbeurt
 huidinspectie
 haarwassing
urine en uitscheiding
 plaatsen van een verblijfssonde m/v
 residubepaling
 starten en toezicht op vochtbalans
 manueel verwijderen van faeces
 toedienen van fleet
 toedienen van een lavement
voeding
 plaatsen van een maagsonde
 plaatsen van een microsonde
 toedienen en toezicht op sondevoeding
ademhaling
 O2 therapie
 monitoring O2 saturatie
controleren van fysische parameters
 pijn / urinedebiet / sputum / wondtoestand..
controleren en noteren van vitale parameters:
 bloeddruk / pols / temperatuur / ademhaling / bewustzijn..
 comaschaal controleren
invullen verpleegkundig dossier
medicatie
 toedienen van PO / SC / IM / IV inspuitingen
 oog- en oorindruppeling
 toedienen van insuline
 aërosoltoediening
 medicatiedistributie
 elektronisch medicatiebeheer / COW-medicatiebedeling
IV therapie
 plaatsen van een intraveneuze katheter
 toezicht op ID- / IV-infuus
 transfusie
testen
 glycemiecontrole
 bloedafname
 haemocultuur
 steriel staal urine
katheterzorg
 poortcatheter
wondzorg
 wondzorgprotocol
 acute wondzorg
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chronische wondzorg
 ulcus cruris
 diabetes voetletsel
 decubitus:
 1ste / 2de graad
 3de graad
patiënteneducatie en begeleiding
 COPD-patiënt
 diabeticus
 alcoholicus
opvang emotionele crisis
stimuleren tot zelfzorg
palliatieve begeleiding
voorzorgsmaatregelen bij infecties
 TBC
 Clostridium difficile
 MRS
 Hepatitis A
preventieve maatregelen
 plaatsen van bedrekken
 aanleggen van fixatiemateriaal
 wisselhouding
 anti-emboolkousen aandoen
 valpreventie
lijktooi
verpleegkundige admistratie
 MVG-registratie
 verpleegkundig dossier

Overlegstructuren op de afdeling
Een efficiënte manier om te communiceren in de zorg rond patiëntengegevens –> hulpmiddel
SBAR(R) methode.

Op verpleegkundig niveau
 patiëntenoverdracht 06u54 – 7u30
patiëntenbespreking 14u00 – 15u00
patiëntenoverdracht 21u45 – 22u06
 overleg met praktijklector
 werkvergadering 4 maal per jaar
Met de artsen
 dagelijks op werkdagen + weekend.
Met anderen
 Multidisciplinair overleg (MDO): op di 14u pneumologie
 wekelijks overleg met sociale verpleegkundige en kinesisten tijdens de zaalronde
 maandelijkse overleg met alle hoofdverpleegkundigen
 dagelijks met de voedingsdeskundige
 dagelijks met de schoonmaak
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Verpleegkundige dagindeling op de afdeling


































06u54 - 7u30: patiëntenoverdracht
07u15u - 08u00: controleren en toedienen van ochtendmedicatie
08u00: maaltijden opdienen
09u00: ontbijt opdienen, afdienen en hulp bij de maaltijd
ochtendverzorging
controleren van vitale parameters en invullen van verpleegdossiers
uitvoeren en mee opvolgen van de geplande onderzoeken bij patiënten.
in orde brengen van de verzorgingskarren, reinigen van materiaal, vuil linnen
verzamelen
zaalronde met artsen, opname van patiënten, chemotherapie opstarten, (wegen,
bloedafname, infuus plaatsen)
opdrachten van arts in orde maken.
verslag en evaluatie
koffiepauze met alle medewerkers van de afdeling.
zorgen voor verpleegkundige continuïteit tijdens pauze
11u: nakijken middag medicatie en optrekken van IV-medicatie en delen door
zoneverantwoordelijke.
12u00 – 13u00: middagmaal opdienen, afdienen en hulp bij de maaltijd
patiënten in bed leggen/ droogleggen
klaarzetten medicatie voor de volgende 24 uur via EMB (elektronisch medicatie
beheer) vanaf +/- 12u30 tot +/- 14u30
12u30 – 14u00: reinigen verpleegmateriaal en opruimen van dienstplaats
Ontslag en opname van patiënten
14u00 – 15u00: koffie ronddelen kamers in orde brengen
temperatuur en polscontrole noteren in Optiplan
patiënten ontslagen
14u00: late diensten controleren medicatie, spreken antitrombose medicatie af.
14u00 – 15u00: patiëntenbespreking vroege dienst / late dienst
kamers in orde brengen na ontslag, nieuwe opname onthaal uitleg installeren van
patiënten
middagverzorging start 15u00 en toedienen van medicatie
17u00 – 18u00: avondmaal opdienen,afdienen en hulp bij de maaltijd
Opdrachten plannen voor nieuwe opname patiënten
aanvragen en dossiers invullen
19u00: avondtoer en controleren en toedienen van medicatie
21u45: overdracht late dienst / nachtdienst
nachtdienst
06u54 – 07u15: patiëntenoverdracht nachtdienst / vroege dienst
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Samenwerking met andere disciplines









medisch-technische diensten: labo, radiografie, isotopenafdeling, NMR,
operatiekwartier en spoedafdeling
poliklinische diensten: gastro-enterologie, pneumologie, neurologie, oftalmologie,
dermatologie en ORL
campus HA en BE
consultaties internisten: pneumoloog, reumatoloog, neurologen en cardiologen
ondersteunende diensten zoals patiëntenvervoer en apotheek
kine, ergo, logo en sociale dienst
secretariaat radiotherapie Middelheim
GSP en PST

Vereiste voorkennis en vaardigheden van de studenten
Voldoende theoretische kennis over:
 anatomie en fysiologie & interne geneeskunde
Basisnotie van:
 hygiënische zorg en ziekenhuishygiëne
Praktisch:
 volgens studieniveau gestelde doelen
 sociaal correct gedragen
Vaardigheden en attitudes:
 verantwoordelijkheidszin, zorgzaamheid, flexibiliteit, nauwkeurigheid, in groep en
zelfstandig kunnen werken en communicatief zijn.

Doelstelling van de stageperiode
Algemeen:
 Onder begeleiding de volledige verzorging en observatie van een patiënt kunnen
uitvoeren
 Basisprincipes van ziekenhuishygiëne kunnen toepassen tijdens het verpleegkundig
handelen
 Ontwikkelen van relationele vaardigheden tegenover patiënten, bezoekers en collega’s
 Inzicht verwerven in procedures en verpleegplannen
 Het verpleegkundig dossier als leidraad kunnen hanteren
 Informatie schriftelijk en mondeling kunnen overbrengen
 Inzicht verwerven in de softwaretoepassingen van de verpleegeenheid
 De verpleegeenheid kunnen situeren binnen het ziekenhuis
 Ergonomische werkvormen hanteren
 Economisch kunnen omspringen met materiaal en tijd
Inwendige ziekten:
 Inzicht verwerven in de belevingswereld van de zwaar zieke patiënt
 Omgaan en begeleiden van patiënten met kankerdiagnose
 Inzicht verwerven in de verschillende specialisaties van de medische ziekteleer en
de praktische verzorgingsconsequenties
 Emotionele vaardigheden ontwikkelen bij het omgaan met zwaar zieke ( terminale)
patiënten
 Gevoelens, die gepaard gaan met verlies kunnen herkennen
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Procedures
Informatie en procedures zijn terug te vinden op Nikodoc.

Handig om weten
Graag aanwezig om 5 min voor 7uur →briefing en verzorging tijdig aanvatten
Wij werken met zoneverpleging, je kan elke ochtend nakijken met welke verpleegkundige
je samenwerkt. Bespreek met deze verpleegkundige je doelstellingen van de stage.
Je kan ook onderzoeken bijwonen.
Vraag tijdig aan de verpleegkundige waar je mee hebt samengewerkt om je
beoordelingsformulier in te vullen.

We wensen je een leerrijke stage!
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