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Beste student,

Ik heet je van harte welkom in ons team.

Deze brochure is bedoeld om je een idee te geven over de werking en het dienstgebeu-

ren op onze afdeling. Je komt terecht op een geriatrische afdeling met een sterk acuut 

karakter. De meeste patiënten worden opgenomen met CVA, hartfalen en infectieziekten.

Je zal veel technieken kunnen oefenen, maar ook kunnen kennismaken met het para-

medisch personeel. Wekelijks is er een interdisciplinaire teamvergadering waar ook jij kan 

aan deelnemen.

Hopelijk heb ook jij een groot hart voor ouderen! Op onze afdeling benaderen we de 

patiënten als “mensen”, die een heel leven achter zich hebben en met respect benaderd 

worden. Onze patiënt is ook uw patiënt. In al jouw handelingen, woorden, technieken en 

verzorgingen hopen we dat we jouw genegenheid voor deze mensen kunnen voelen.

Want naast technisch sterke vaardigheden, is het een grote meerwaarde dat verpleeg-

kundigen het menselijke niet vergeten.

Het jong en dynamisch team waar jij in terecht komt is blij met jouw komst en wensen 

samen met mij jou een fijne leerrijke stage toe!

Krista Bogaerts

krista.bogaerts@sfz.be 

Voorwoord



1.1. Architectonisch

De afdeling geriatrie 1 ligt in de F-blok op de eerste verdieping op hetzelfde niveau als 

dagziekenhuis - OP - heelkunde1 - heelkunde2. De eenheid telt 30 bedden.

Binnen de afdeling zijn de patiëntenkamers als volgt verdeeld:

4 persoonskamer (1 kamer)

2 persoonskamer (9 kamers)

1 persoonskamer (8 kamers)

De verpleegbalie bevindt zich bij het binnenkomen van de afdeling.

Het technische gedeelte:

- zaal voor ergotherapie

- zaal voor kinesitherapie

- multifunctionele ruimte

- keuken

- office (keuken)

- toilet voor het personeel

- toilet voor bezoekers

- verpleeg-/medicatieruimte

- doktersbureel

- lokaal voor het geriatrisch dagziekenhuis

- voorraadzone

Deze bevinden zich aan beide zijden van de balie. Er is gekozen voor een transparant en 

open karakter. Dit om het contact met patiënt en familie zo groot mogelijk te maken.
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1.2. Multidisciplinair team

Medisch team: 

Geneesheer internistgeriater: Dr. Schellemans Michel, Dr. Dilan Aso   

       

Verpleegkundig team:

Hoofdverpleegkundige: Mevr. Krista Bogaerts        

Mentor:  

 Liesbeth Smeets / Tina Lespoix / Sandy Van Genechten / Marleen Graulus / 

 Jolien Vaes      

Mentor voor zorgkundige: Sandra Arcidiacon                                                             

Paramedici:

     Ergotherapeut: Katrien Cauberghs 

     Kinesist: Dirk Reynders

     Sociale dienst: Jonina Veestraeten

     Psychologen: Astrid Herman en Hanne Knuts

     Diëtiste: Anneleen Vandebosch 

     Logopediste: Heidi Aerts 

     Palliatief coördinator: Elly Royackers

Andere medewerkers:

     Pastorale dienst: Noortje Martens

     Animatrice: Relinde Vanbuel 

     Secretaresse: Sabrina Vandervoort

Referentieverpleegkundigen:

     Pijn: Alicia Lenaerts 

     Wondzorg: Kathleen Van Hout, Liesbeth Smeets, Yves Claes, Wendy Droogmans 

     Medicatiebeheer: Yves Claes, Tina Lespoix

     Palliatieve zorgen: Lore Vandenhoudt, Laura Smolders

     Ziekenhuishygiëne: Smeets Liesbeth

     Delier team: Liesbeth Smeets, Ine Vaes

     Procedures & standing orders: Tina Lespoix, Ine Vaes, 

     Valpreventie: Jolien Vaes 

     Materiaalbeheer: Kathleen Van Hout, Iris Blondeel 
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1.3. Patiëntenpopulatie

In nog steeds toenemende mate bereiken aanzienlijk meer mensen dan voorheen een 

gevorderde en zelfs een zeer hoge leeftijd. Veruit de meeste personen blijven daarbij 

gezond en zelfstandig. Het aantal 75-plussers is weliswaar verhoudingsgewijs klein, maar 

in het patiëntenbestand van vooral huisartsen, internisten, neurologen, chirurgen en 

oogartsen nemen zij een steeds grotere plaats in. De “bejaarde patiënt” is doorgaans 

geen “geriatrische patiënt”. Ook het aantal 75-plussers binnen het Sint-Franciscuszieken-

huis neemt  toe. Niet elke 75-plusser is een geriatrische patiënt. Een geriatrische patiënt 

heeft volgende kenmerken:

Leeftijd.  

Een geriatrische patiënt wordt echter niet gedefinieerd op basis van zijn leeftijd; hij 

beantwoordt veeleer aan bepaalde karakteristieken die samen het geriatrisch profiel 

vormen. Naarmate de leeftijd toeneemt beantwoorden meer ouderen aan dit profiel, 

maar niet iedere oude patiënt is een geriatrische patiënt.

Verminderde homeostase.  

Na de fase van ontwikkeling van het menselijk organisme en het bereiken van de 

volwassenheid beginnen de functionele mogelijkheden van de verschillende organen 

van het lichaam te verminderen. Dit verlies gebeurt aanvankelijk onopgemerkt. Eerst 

dalen de uitgebreide reservecapaciteiten. Wanneer de reserves met de jaren verder 

dalen, bereikt men het niveau waarbij beperkingen duidelijk worden bij kleinere 

supplementaire fysieke of psychische inspanningen. Hierdoor worden ouderen 

toenemend kwetsbaar op somatisch en psychosociaal vlak. Kleine incidenten kunnen 

dit wankel evenwicht reeds verstoren.

Multipele, chronische pathologie:

Geriatrische patiënten vertonen steeds verschillende ziektes op hetzelfde ogenblik. 

Deze multimorbiditeit bestaat hoofdzakelijk uit chronische aandoeningen, dikwijls van 

degeneratieve aard. Dergelijke aandoeningen kunnen niet meer genezen; volledig 

herstel is niet meer mogelijk. 

1. Voorstelling van de eenheid



De medische interventies richten zich bij dit type van pathologie veeleer op het 

opvangen van acute opflakkeringen, op het afremmen van het verdere verloop en het 

in stand houden van de overblijvende functies. Alhoewel een chronische aandoening 

niet steeds een beperking of handicap hoeft te veroorzaken, bestaat toch steeds deze 

mogelijkheid, zeker wanneer een aantal van deze ziektes samen aanwezig is.

Het risico van polyfarmacie: 

De kans is reëel dat ouderen met multipele chronische aandoeningen daarvoor ook 

verschillend medicamenten nemen. Dat vergt bijzondere aandacht want ouderen on-

dervinden gemakkelijk neveneffecten van deze geneesmiddelen. Naarmate het aantal 

voorgeschreven producten stijgt worden er ook meer fouten gemaakt bij het innemen. 

De hoge incidentie van neveneffecten berust echter niet alleen op de hoge consumptie 

van medicatie in deze groep. Men moet ook rekening houden met de mogelijkheid van 

interacties tussen de verschillende geneesmiddelen, en de veranderingen in de farma-

cokinetiek en  -dynamiek van vele geneesmiddelen bij ouderen. De verminderde ho-

meostase, de verminderde reserve en de verhoogde kwetsbaarheid van ouderen tonen 

zich ook tegenover de ‘agressie’door geneesmiddelen.

Somato-psycho-sociale verwevenheid

De interactie tussen lichaam en geest is bij geriatrische patiënten zeer opvallend. Somati-

sche aandoeningen hebben in deze groep vaker psychische gevolgen. Het optreden van 

een delirium is hiervan een duidelijk voordbeeld. Psychiatrische ziektebeelden zoals een 

depressie kunnen zich voordoen als een somatische aandoening of zich

verwikkelen met lichamelijke problemen zoals zelfverwaarlozing en ondervoeding. Bij 

dementerende ouderen vergt de behandeling van intercurrente lichamelijke ziektes 

eveneens een eigen aanpak. Heelwat ouderen worden door anderen wat geholpen in het 

dagelijkse leven maar, wanneer die ondersteuning onverwachts wegvalt, geraken ze in 

praktische moeilijkheden. Voor anderen is het verder thuis verblijven niet meer mogelijk 

en moet er naar een gepast alternatief gezocht worden.

De vermenging van somatische problemen met stoornissen en moeilijkheden op andere 

gebieden is een essentieel kenmerk van geriatrische patiënten. Het is een belangrijk ele-

ment waarmee men rekening moet houden.
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2. Taakinhoud en taakverdeling

2.1. Organisatie van de verpleegzorg

De 24u continuïteit wordt als volgt ingevuld :

• 5 personeelsleden in de vroege dienst (06u30-14u36), 

   waarvan minstens 3 verpleegkundigen

• 1 animatrice / logistieke medewerker 08u00 tot 13u06

• 1 hoofdverpleegkundige 08u00 tot 16u06 ( op weekdagen )

• 3 personen van 13u54-22u00  (late)

• 1 persoon van 21u39 tot 07u00  (Nacht)

We werken op deze dienst met teamverantwoordelijken en 2 zones die onderverdeeld 

zijn in 2 subzone’s  van ieder 7 a 8 patiënten. Zij coördineren het totale zorgpakket van de 

aan hem/haar toegewezen patiënten en zijn de eindverantwoordelijke voor de zorgver-

lening in hun zone. Zowel de vroege, late en nachtshift krijgen ondersteuning van zorg-

kundigen en logistieke medewerkers. Zij ondersteunen de verpleegkundige en dragen 

enkel de verantwoordelijkheid van de door hen uitgevoerde taken.

De hoofdverpleegkundige stelt iedere dag het werkschema op. Dit kan je terug vinden 

in het dagboek. Ook jouw naam zal hier in vermeld worden, naast het team. Indien je 

specifieke technieken of onderzoeken wil leren/volgen, gelieve dit de dag voordien aan 

te vullen op het dagschema. Patiënten waarbij ADL staat, krijgen een ADL-training door 

de ergotherapeuten, enkel de hygienische zorgen moeten bij deze patiënt niet gedaan 

worden, de totaalzorg blijft de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige. Indien de 

animatriche aanwezig is, dan staat zou in voor de maaltijdvoorbereiding.



2.2. Vroege dienst 

06u30 – 07u00: Briefing door nacht volgens ISBARR in zones. Zone die niet  

                            aan het briefen is staat in voor de beloproepen.     

             

Start ochtendzorgen: 

- planning opstellen a.d.h.v. to do lijst. indien er onduidelijkheden zijn dit voor de zorg  

   bevragen aan zoneverantwoordelijke

- EPD inlezen voor het starten aan de zorg. Dit is een totaalzorg d.w.z. wassen, wond 

   verzorging, aankleden, toiletbezoek, opruimen van de kamer, gordijnen opendoen. 

- ‘zorgplannen direct invullen na de zorg!’ in EPD. Onder ‘operationele rapportages’ de  

   belangrijke observaties vermelden zodat de zoneverantwoordelijke dit kan briefen aan  

   de arts.       

      Tip: wegen na de zorg en gewicht onmiddellijk ingeven

08u00: Uitdelen medicatie - maaltijdgebeuren 

 - Iedereen stopt met wassen

 - Patiënten installeren in rechtzittende houding

 - Bij het opdienen patiënten voorzien van een nieuw glas en/of kannetje water

 - Indien nodig worden patiënten geholpen bij de voorbereiding van de maaltijd  

              (potjes openen, boterhammen smeren)        

   VVB invullen tijdens het afruimen 

09u30: Zoneverantwoordelijke toert met arts.

10u00: Koffiepauze – bespreking planning en eventueel aanpassen

11u00: Bedlegerige patiënten wisselhouding geven. 

            Gefixeerde patiënten even uit de fixatie halen en met hen naar het toilet gaan. 

            Patiënten die niet zelfstandig kunnen drinken, drinken geven. (tenzij slikmenu)

            Eerste groep pauzeert

12u00: Uitdelen medicatie - maaltijdgebeuren (VVB invullen)

13u00: Pauze tweede groep 

   Installatie patënt. voor rust d.w.z. in bed of zetel afhankelijk wat de patiënt wil

 - Vragen of ze naar het toilet moeten vooraleer ze te installeren

 - Zorg dat de patiënt alles bij de hand heeft

 - Kamers opruimen + controle formulieren prikbord (zijn ze ingevuld)
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  Utility opruimen en aanvullen verzorgingskarren (d.w.z. vuilzak leegmaken, glas  

            in glasbak doen, waskommen, wc emmers, urinaals, bedpannen, maatbekers,… 

            in de utility zetten en afwassen) en wegzetten linnenkarren. Controleren en        

            eventueel aanvullen patiëntendossiers.

13u45: Bedside briefing: zoneverantwoordelijke van de late dienst bestudeert 

            patiëntendossier in stilte op de gang en bevraagt onduidelijkheden en 

            interpreteert parameters. Vroege en late zoneverantwoordelijke gaan samen  

            naar patiënt stellen zich voor en staan evt. familie en/of patiënt te woord i.v.m. 

            onderzoeken / behandeling

2.3. Late dienst

13u54: Start bedside briefing nadien samenzitten met zone/dienstverantwoordelijke. Er   

            wordt een planning opgemaakt. 

15u00: Opruimen van de kamer van de ontslagen patiënten.

             Parametercontrole (afwijkende onmiddellijk melden!) en onmiddellijk ingeven       

             mbv ‘device’ 

             Patiënten installeren in de zetel. Vragen of ze nog naar het toilet willen alvorens      

             ze te installeren 

             Wisselhouding bedlegerige patiënten. Gefixeerde patiënten even uit de fixatie    

             halen. Patiënten laten drinken.  

             Indien voldoende personeel: snackkar

   - VVB invullen 

   - aandacht slikmenu’s (pictogrammen terug te vinden op bord in kamer)

16u00:  Medicatie uitdelen

16u30:  2de man pauze

17u00:  Kopman pauze
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 Maaltijdgebeuren 

 - Patiënten in rechtzittende houding installeren

 - VVB invullen bij het afruimen

18u00: Medicatie uitdelen

19u00: Mictietoer – installatie bed (bedlegerige patiënten of indien patiënten vroeg in     

            bed willen)  

 - Ledigen urinezak en urinedebiet ingeven in EPD onder parameters. 

 - Patiënten die nuchter moeten zijn de dag nadien inlichten en een kaartje 

              hangen van ‘nuchter’ boven hun bed. 

 - Tanden uitdoen + poetsen en droog bewaren in een daarvoor voorziene bakje.     

              Hoorapparaten uitdoen. 

 - Alles moet binnen handbereik zijn

 - Controle pictogrammen op prikbord

20u00: Medicatie uitdelen  

    Verdere installatie pat./wisselhoudingen/opruimen kamers (doorgang naar de    

             wc moet vrij zijn dwz stoelen opruimen, nachtkastje installeren,  

             wc stoel installeren). 

21u00: Gang opruimen en linnenkarren/vuilzakken klaarzetten voor de vroege shift 

             Verzorgingskarren aanvullen.          

   Beloproepen beantwoorden.

21u30: Aanvang nachtshift en start briefing (bureau Krista) per zoneverantwoordelijke.  

  De andere zone beantwoordt de beloproepen.
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Opmerking 

De frequentie van het aantal controles van de patiënt hangt af van zijn toestand. 

De uren van de dagindeling zijn bij benadering. De doktersronde, opnames, 

ontslagen en medische orders vergen een aanpassing van de werkplanning.

Ook het transport voor onderzoeken, behandeling, verhuis naar een andere 

afdeling lopen doorheen het programma.  Communiceer voortdurend met elkaar zodat 

de zoneverantwoordelijke tijdig kan ingrijpen en de planning zo nodig kan aanpassen.
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3. Specifieke aandachtspunten op  
    de afdeling

3.1. Algemeen

• Indien je een kamer binnengaat, steeds aanwezigheidslichtje aandoen.

• Veiligheid ter voorkoming van vallen. 

• Belletje steeds binnen handbereik geven.  Zorg dat de weg naar het toilet vrij is van  

   voorwerpen d.w.z. stoelen, nachtkastje, enzovoort aan de kant

• Geriatrische patiënten hebben vaak hulp nodig bij het eten of de voorbereiding ervan. 

   We zorgen ervoor dat alle potjes open zijn en dat de boterhammen van de hulpbe-

   hoevenden gesmeerd zijn. Men doet indien het echt noodzakelijk is de koffie in een 

   handycup. Kijk altijd op het prikbord naar het eventuele slikmenu.

• ‘s Middags nemen we de deksels van de borden en soepkom. 

• Kijk of de patiënt het vlees zelf kan snijden en help hem indien nodig.

• De patiënten worden steeds voorzien van een servet.

• Slikproblemen i.v.m. het eten moeten steeds gemeld worden, zodat men aangepaste 

   voeding kan bestellen. (bv. gemalen vlees). Studenten van het eerste jaar mogen enkel  

   patiënten zonder slikproblemen en dus een menu 5 eten geven. Studenten vanaf  

   het 2de jaar mogen patiënten eten geven waar toezicht van een zorgkundige nodig is  

   na informatie te hebben gekregen van de logopediste. Eerste en tweedede jaars stu 

   denten mogen NOOIT eten geven aan patiënten met toezicht verpleegkundige. Enkel 

   studenten 3de jaar mogen patiënten eten geven met toezicht verpleegkundige indien 

   zij de procedure slikproblemen overlopen hebben en een slikevaluatie hebben mee 

   gevolgd met de logopediste .

• Aandacht voor slikproblemen , invullen van de voedingsbalans

• Eerst alle plateaus opdienen en dan pas de hulpbehoevenden helpen bij het nuttigen 

   van hun maaltijden.

• Alvorens men de patiënt in bed installeert, een toiletbezoek aanbieden  

•  Zorg dat je de kamer altijd ordelijk verlaat. 

•  Bij de laatste toer het gebit uitdoen, poetsen en droog bewaren. Hoorapparaten uit 

   doen en in het hiervoor voorziene doosje bewaren. Bril op het nachtkastje. Schoenen  

   op de zetel. Zorg dat de patiënt alles bij de hand heeft. 

   Voorzie de patiënt van voldoende water om de nacht door te komen.



Gebruik van incontinentiemateriaal:

Pampers:

    Blauw: bij verblijfsonde of patiënten die weinig urineren

    Paars: gewone incontinentie

    Geel: ‘s nachts, bij diuretica en bij patiënten met 2l infuus       

    Groen: doorslaappamper (deze worden nooit opgeslagen in de verzorgingskar) 

Broekjes:

    geel => S  /  blauw => M  /  bruin => L

    groen => XL  /  oranje => XXL

    zwart => XXXL

• Incontinentiemateriaal mag men nooit in de badkamer achterlaten. Dit geeft vieze

   geurtjes.

• Geduldig zijn, een geriatrische patiënt heeft een ander ritme.

• De oudere zorgvrager heeft dikwijls last van uitdroging (dehydratatie). Telkens als je een  

   kamer binnengaat, motiveer je de patiënt om goed te drinken.

• Bij patiënten die zelf kunnen drinken, moet men het glas of de drinkbeker binnen 

   handbereik zetten.

• Urinezakjes worden geledigd in een maatbeker, omwille van de juiste hoeveelheid en

   genoteerd in het EPD.

• Bij het uitvoeren van een verpleegtechnische handeling steeds het identificatiebandje  

  controleren alvorens te starten met de handeling en vergewis je dat je bij de juiste  

   patiënt bent.

• Dagelijks worden bij het ochtendtoilet van iedere patiënt de parameters genomen. 

   (BD, T, P, AH) + eventueel saturatie, denk aan MEWS-score

• Wekelijks moeten de patiënten gewogen worden, dit doen we op maandag = zone 1,

   dinsdag = zone 2 en woensdag = zone 3. Een nieuwe opname moet echter binnen de 

   24u gewogen worden na opname. Doe dit onmiddellijk na zorg en geef het gewicht 

   in het EPD in. 

• Teambesprekingen (deze vergaderingen kunnen in samenspraak met de 

   hoofdverpleegkundige gevolgd worden door de student).

• Keuze voor verzorgend wassen afhankelijk van de patiënt en de situatie, bv palliatieve   

   setting.
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3. Specifieke aandachtspunten op  
    de afdeling

Maandag: 11u45

Teamleden: revalidatiearts (Dr. Jennes, ergotherapeut (Katrien Cauberghs), kinesist ( Dirk 

Reynders), verantwoordelijke verpleegkundige.

Alle CVA- patiënten worden besproken en het revalidatieprogramma wordt opgesteld 

en geëvalueerd volgens de individuele noden van de patiënt 

Donderdag 11u45: 

Teamleden: geriater (Dr. Schellemans), hoofdverpleegkundige (Krista Bogaerts), ergo-

therapeut (Katrien Cauberghs), kinesist (Dirk Reynders), verantwoordelijke verpleegkun-

dige, pastorale medewerker (Noortje Martens), sociale dienst (Jonina Veestraeten, dië-

tiste, (Anneleen Vandenbosch), logopediste ( Heidi Aerts), psycholoog (Astrid Hermans)

Donderdag 12u45:

Pluridisciplinaire team in het kader van de interne liaison met de interne liasion  

verpleegkundige en geriater

 

3.2. Begeleiding van familie

Dit gebeurt door de verpleegkundige en is voor de leerling een leersituatie.

3.3. Observatie

Voeding: erop toezien dat de patiënten voldoende eten en drinken;

      Erop toezien dat patiënten aangepaste voeding krijgen (dieet, gemalen vlees);

                Eventueel een voedingsbalans invullen.

Stoelgang: Controle op uitzicht, geur en hoeveelheid, gebruik de Bristol stool chart

Urine: Controle op uitzicht, geur en hoeveelheid.

Decubituspreventie.

Observaties worden door de leerlingen steeds gerapporteerd aan de 

verpleegkundigen en genoteerd in het verpleegdossier.

3.3. Rapportage

Afwijkende waarden (bv. betreffende de vitale functies) worden dadelijk mondeling aan 

de verpleegkundige gerapporteerd. Schriftelijke rapportage gebeurt bij voorkeur direct na 

de verzorging  of zeker voor het beëindigen van de dagtaak.



4. Verwachtingen

3.4. Administratie

Stalen aanvraagbonnen moeten voorzien zijn van een klein etiket met patiëntengege-

vens en worden in het daarvoor voorziene plastic zakje gestoken en via de buizenpost 

verstuurd.

Dubbele controle van de naam op de bon en bloedtubes wordt stelselmatig uitgevoerd.

• Voor je begint aan de stage:

 ==> Noteer 2 verwachtingen die jij hebt met betrekking tot de stage!

• Na de stage:

 ==> Noteer 2 werkpunten die je ons kan meegeven. 

                  Je mag dit gerust kritisch bekijken!

            ==>Deponeer dit document in het postvak studenten, desgewenst anoniem.

We rekenen op uw inzet, op uw vriendelijkheid en op uw enthousiasme. Het leerproces 

kan je in eigen handen nemen. Vraag naar oefening en neem initiaief. Waar we kunnen, 

zullen we je daarbij helpen. We vormen een hecht team collega’s die elke dag werken 

aan een integrale en kwalitatieve zorgverlening. Studenten maken hier een bijzonder 

deel van uit. Feedback vraag je best onmiddellijk na de uitgevoerde handelingen. Je mag 

het zelf noteren op de voorziene bladen van je school en je kan dit later op de dag laten 

nalezen en mogelijk bespreken met de verpleegkundige.

Doelstelllingen die je tijdens deze stage kan leren: 

     • respect tonen voor patiënten / familie en leden van het team

     • luisterbereidheid en noden trachten aan te voelen

     • tactvolle omgang, vriendelijk en geduldig zijn

     • verantwoordelijk en betrouwbaar werken

     • initiatief nemen, leergierig opstellen, stel je zelf voor aan teamleden die je nog niet   

       kent

     • goede mede- en samenwerking studenten

     • beroepsgeheim respecteren

     • procedures naar handhygiëne correct toepassen

     • leren rapporteren, schriftelijk en mondeling



    • totaalzorg van de patiënt

    • interpretatie van de gegevens

    • procedures opzoeken en toepassen. De procedures kritische bekijken en vergelijken  

      met de geziene theorie.

    • correct rapporteren

    • eigen werk kunnen organiseren

    • vlotte initiatiefname

    • zelfreflexie

   • organiseren van zorg voor x-aantal patiënten en eventueel uit te bereiden naar 1  

      zone, in samenspraak met de afdeling en/of stagemonitrice

    • aandacht voor de specifieke geriatrische problemen van de patiënt

    • linken leggen tussen observaties en pathologie.

    • aandacht hebben voor de algemene werking van de dienst. 

       (is reeds van het 1ste jaar)

    • deelname aan de teams, zowel observatie als participatie

    • briefing mee volgen en nadien ook zelf uitvoeren  (ook voor 1ste en 2de jaar)

    • betrouwbaar zijn als lid van het team

    • kunnen indien zij dit wensen enkele stagedagen lopen op het G-dagziekenhuis 

       en/of interne liaison  

    

4. Verwachtingen



    •  Introductie en rondleiding door hoofdverpleegkundige en/of mentor

    •  20 € waarborg voor thermometer en flessenopener 

    •  Uitprint van aantekeningsblad voor tips nota’s meebrengen (zie volgend blad)

VEEL SUCCES

5. Mijn 1ste dag



Aantekeningen
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