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Recovery
Algemene gegevens
Diensthoofd Anesthesie: dr. De Smet
Adjunct - Hoofdverpleegkundige: Glenn Wuytack
Hoofdverpleegkundige: Matthew Moonen
OK-manager: Dirk De Maeyer
Mentoren: Tineke en Irene

Aantal verpleegkundigen: 16

Aantal bedden: 18 campus Moerlandstraat
14 campus Lodewijk de Meesterstraat
7 campus Beveren
Tel.: Recovery adjunct - hoofdverpleegkundige: 03 760 29 77
E-mail: Glenn.Wuytack@aznikolaas.be
Locatie:
Recovery SM, straat 739, 1de verdieping
Recovery SL, straat 961, 2de verdieping
Recovery Beveren, straat 31, 3de verdiep
DIENSTLOKALEN
Recovery SM
 18 bedden
 1 centraal werkblad
 medicatie
 opstarten pijnpompen
 infusen
 berging
 voorraad baxters, steriel en niet-steriel materiaal
Recovery SL
 10 posities voor volwassenen / 4 posities voor kinderen
 aparte wachtzaal voor ouders: aanwezigheid van de ouders is toegelaten op recovery
 4 posities voor prelocoregionale anesthesie: plaatsen van peroperatief infuus, epidurale katheter,
geven van blok of plexusverdoving
 disciplines: voornamelijk orthopedische, kinder- en ORL-chirurgie
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Pathologie en onderzoeken
MEEST VOORKOMENDE PATHOLOGIE

 Orthopedische ingrepen: kleine hand/voetoperaties → heup/knieprothesen
 Abdominale ingrepen: liesbreuken, appendix → grote maag/darmoperaties/ vaatoperaties
 Plastische ingrepen: littekencorrecties → borstaugmentatie
 Neurochirurgische ingrepen: laparascopische en klassieke rugoperaties en schedeloperaties
 Urologische ingrepen : cysto → radicale prostatectomie
 Gynaecologische ingrepen: curettage, hysterectomie, sectio
 MKA ingrepen: wijsheidstandextractie → correctie boven en/of onderkaak
 Vasculaire ingrepen: varices, dillatatie → bypassen
 Oftalmologische ingrepen: cataract, vitrectomie
 NKO ingrepen: diabolo’s, amandel / poliepresectie, sinusoperaties
 Robotchirurgie: urologie, abdominale, thoracale en gynaecologie

MEEST VOORKOMENDE VERPLEEGACTIVITEITEN

 Observatie parameters:








 AH – (Mayo-larynxmasker – tube)
 Pols
 Bloeddruk
Pijnprotocol: medicatie IV + IM
Bloedafnames: veneus + arterieel
Sonderen
Opvolgen van blaasspoelingen
Infuus plaatsen
Diepe veneuze katheter steken (assistente)
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OVERLEGSTRUCTUREN
Overdrachtmomenten
Recovery: elke verpleegkundige volgt een aantal patiënten, alle parameters en handelingen worden
genoteerd op het anesthesieblad. Zelfs zonder verbale overdracht kan je alles schriftelijk volgen.
Aandachtspunten worden door het diensthoofd op een nota gezet, uitgehangen in de keuken, en
geparafeerd door elke verpleegkundige die deze nota gelezen heeft.
Gebruik de SBAR(R) methode om patiëntengegevens door te geven over het per- en postoperatieve
proces en de gezondheidsstatus van de patiënt.

Informatie en procedures
Procedures zijn terug te vinden op Nikodoc

Aandachtspunten en specifiek voor de afdeling
 Degelijke kennis van het pijnprotocol.
 Kinderen: NOOIT alleen laten, bij het ontwaken steeds aanwezig zijn om te vermijden dat ze uit bed
vallen.

Competenties van de studenten
Leergerichte, nieuwsgierige ingesteldheid hebben
Teamgericht kunnen werken (spontaan helpen waar je kan)
Informatie verwerven en verwerken
Klantvriendelijkheid
___________________________________________________________________________________

Samen gaan wij voor een succesvolle stage!
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