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Voorwoord
Welkom op de afdeling inwendige ziekten 1.
Onze equipe wil zich inzetten om je een aangename
stageperiode te bezorgen.
We hebben deze brochure gemaakt om je een
beetje wegwijs te maken.
Nu, alles kan niet in een brochure vermeld worden,
dus vraag zelf zoveel mogelijk.
We wensen je een fijne en leerrijke stageperiode.

Personeel inwendige ziekten 1.

1. Voorstelling van de eenheid
1.1 Architectonisch
De afdeling Inwendige ziekten 1 valt onder de bevoegdheid van de dienst
inwendige ziekten, neurologie, oncologie en endo-crinologie. De afdeling
ligt op niveau 2 van de A-blok, op hetzelfde niveau als de afdeling
Inwendige ziekten 2 (pneumologie en cardiologie), de afdeling geriatrie 2 en
intensieve zorgen.
De eenheid telt 29 bedden en zijn als volgt verdeeld:
- 10 tweepersoonskamers
- 9 éénpersoonskamers

1. Voorstelling van de eenheid
1.2 Multidisciplinair team
Medisch team:
Geneesheer diensthoofd:
Dr. Raf Leus (gastro-enteroloog)
Artsen:
Dr. Marc Willems (gastro-enteroloog)
Dr. Jo Swinnen (gastro-entroloog)
Dr. Heidi Vanderstappen en Dr. Katrien Laga (endocrinologe)
Dr. Marika Doberenz (neurologe)
Dr. Cornelia Rogojan (neurologe)
Dr. Robert Medaer (neuroloog)
Dr. Rudolf Van Puijenbroek (pneumoloog-oncoloog)

Verpleegkundig team:
Hoofdverpleegkundige:
Rudy Swinnen
Mentoren:
Carine Rutten
Julie Indeherberge
Marijke De Wit
Andere medewerkers:
Kinesisten
Sociale dienst		
Ergotherapeuten
Logopedisten
Diabetes educatoren
Oncologische dienst

1. Voorstelling van de eenheid
1.3. Patiëntenpopulatie:
- Gastro intestinale aandoeningen:
• Patiënten die een chemokuur volgen voor de behandeling
van darm- / maagkanker
• Stomapatiënten
• Maagulcus, maagbloeding
• Observatiepatiënten, patiënten die een coloscopie moeten
ondergaan
• Leverpathologie oa. levercirose, hepatitis, cfr. leverpunctie
• Galpathologie oa. cholecystitis cfr. ERCP
• Darmpathologie : diaree – ziekte van Crohn – colitis
- Pneumologie:
• Patiënten die een chemokuur volgen voor de behandeling
van longkanker, andere patiënten van pneumologie liggen bij
voorkeur op inwendige ziekten 2.
- Neurologie:
• CVA (cerebro vasculair accident)
TIA (Transient Ischaemic Accident)
• Epilepsie
• MS (multiple sclerose)
• Migraine patiënt
• Ziekte van Parkinson
- Endocrinologische aandoeningen
• Diabetes, eerste vaststelling en op punt stelling

2. Taakinhoud en taakverdeling
2.1 Organisatie van de verpleegzorg
De verpleegkundigen werken volgens een bepaalde beurtrol waarin het de
bedoeling is steeds te komen tot een bezetting van:
4 morgendiensten: 06u30 – 14u36
3 middagdiensten: 13u54 – 22u00
1 nachtdienst: 21u39 – 07u00
1 dagdienst: 08u00 – 16u00 (hoofdverpleegkundige)
De dienstregeling van de studenten ligt steeds ter inzage in het
verpleeglokaal. Op de dienstregeling van de verpleegkundigen kan je ook
zien wanneer er mentoren op de afdeling zijn.
Men werkt op deze dienst volgens het model integrerende verpleging:
dus met patiëntentoewijzing. De hoofdverpleegkundige stelt iedere
dag het werkschema op, terug te vinden in het verpleeglodaal.
Iedere verpleegkundige krijgt haar kamers toebedeeld en de studenten
worden op hun beurt toegewezen aan een verpleegkundige.
Ook jouw naam zal in het dagboek vermeld worden. bekijk dit dan ook bij
het begin van je post.
De schriftelijke rapportage gebeurt in de vroege dienst met een blauwe pen;
de namiddag dienst met een groene pen en de nachtdienst met een rode pen.
Dit is nog maar beperkt van toepassing gezien het gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD).
Buiten de totaalzorg van de patiënten is de verpleegkundige ook
verantwoordelijk voor andere taken. Dit is voor jou als student ook
een leerervaring.

2. Taakinhoud en taakverdeling
2.2 Dagindeling
Bij het toekomen op de afdeling om 06u30 of om 08u00 ga je kijken bij de
werkverdeling aan welke verpleegkundige je bent toevertrouwd.
Vroege post:
06u30: briefing
07u00: patiëntenzorg: meten van temperatuur, medicatie
pols en bloeddruk, totaalzorg van patiënten,
beloproepen beantwoorden
08u00: vingerprikken, ontbijt van nuchter te houden
patiënten uit de eetkar nemen en in de koelkast in de
keuken plaatsen, handycups op de kar
plaatsen (voor patiënten die niet uit een tas kunnen
drinken), ontbijt opdienen: dienblad schikken,
zo nodig hulp bieden bij patiënten, in afwachting tot
de patiënten klaar zijn met eten: opruimen van de
keuken en de vuile utility
09u00: 10 minuten koffiepauze (indien je om 06u30
begonnen bent), totale patiëntenzorg met monitrice
of verpleegkundige, opruimen van de keuken en de
vuile utility, de verzorgingskarren ontsmetten en
aanvullen linnenkast, invullen van de
verpleegdossiers, apotheekbak gaan halen
11u15: 30min pauze samen met een verpleegkundige
12u00: vingerprikken, middagmaal opdienen, zelfde aandachtspunten
als bij het ontbijt
13u00: 30min pauze indien je om 08u00 begonnen bent; patiënten in
bed installeren en eventuele zorgen toedienen,
detailverzorgingen bv. hoofdwassingen, voet en
handverzorging

2. Taakinhoud en taakverdeling
Late post:
14u00: briefing
14u30: opruimen van de kamers waar patiënten naar huis zijn gegaan,
bedlinnen verwijderen, nachtkastje volledig opruimen, wc stoel,
zuurstof en aërosol materiaal opruimen, op badkamer bedpan
opruimen, opruimen van keuken en vuil utility
15u00: temperatuur, pols en bloeddrukcontrole en inschrijven in het
verpleegdossier, beloproepen beantwoorden
16u00: patiënten verzorging met verpleegkundige, uitdelen medicatie
18u00: vingerprikken, avondmaal opdienen, zelfde aandachtspunten
als bij ontbijt
18u30: opruimen van keuken en vuil utility, beloproepen beantwoorden
20u00: patiënten verzorging met verpleegkundige, uitdelen medicatie
21u30: opruimen van keuken en vuil utility en verzorgingskarren
21u45: briefing
Nachtpost:
22u00: vingerprikken, elke patiënt een goede nachtrust toewensen en
nodige zorgen toedienen, samen met verpleegkundige,
klaarmaken van infusen en medicatie + toedienen op de
voorgeschreven uren, observeren van de patiënten samen met
verpleegkundige, beloproepen beantwoorden, linnenkar en
verzorgingskar aanvullen, andere materialen aanvullen
bv. compressen, spuiten enz…,
opruimen van keuken en vuil utility,
nakijken of er nog voldoende kleefetiketten zijn van patiënten,
invullen van de verpleegdossiers.

2. Taakinhoud en taakverdeling
2.3 Specifieke verpleegkundige interventies
Het ademhalingstelsel:
- toedienen van O2
- toedienen van aërosol.
- aspiratie
- aspiratie van tracheale canules
- verzorging van tracheotomie
- verzorging van geïntubeerde patiënten
Bloedsomloop:
- voorbereiding, toediening en toezicht op intraveneuze perfusies en
transfusies
- Port-a-cath: het ingebruikname (aanprikken)
		
bloedafname
		
Toedienen van medicatie
- perifere bloedafname
- capillaire bloedafname
Spijsverteringsstelsel:
- plaatsen van maagsonde
- toedienen van sondevoeding
- toedienen van suppo’s en lavementen
Urogenitaal stelsel:
- het aanbrengen van een condoomkatheter
- het inbrengen van een blaassonde
- toezicht op drainage en verzorging van patiënten met een blaassonde
- toezicht op drainage en verzorging van patiënten met een
supra - pubische sonde

2. Taakinhoud en taakverdeling
Huid en zintuigen:
- preventie en verzorging van decubitus wonden
- droog aseptisch verband
- verzorging van intertrigo
- schimmelinfecties
Metabolisme:
- oor- en oogindruppeling aanleren; meten en spuiten van insuline.
Medicamenteuze toedieningen:
- toedienen van medicatie per os, S.C., I.M., I.V.
Voedsel en vochttoediening:
- sondevoeding
- parenterale voeding
Mobiliteit:
- wisselhouding bij bedlegerige patiënten
- hulp bieden bij het opkomen en installeren van hulpbehoevende
patiënten
Hygiëne:
- bedbad
- hulp aan lavabo
- detailzorgen: tanden poetsen, haren kammen, patiënt scheren
- mondtoilet
- hoofdwassing; voetbad; handverzorging

2. Taakinhoud en taakverdeling
Fysische beveiliging:
- patiënten fixeren zo nodig
- bedsponden plaatsen indien nodig
- educatie rond deze onderwerpen
Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de
diagnose:
- bloedafname
- nuchtere maagtubage
- opname van stalen: urine, stoelgang, sputum
Assistentie bij medische handelingen:
- lumbaal punctie
- plaatsen van diepe veneuze katheter

2.4 Verpleegkundige attitudes
Van een groot belang bij onze patiënten is hoe we met hen omgaan.
Door een open houding, een vertrouwensrelatie te creëren, waardoor het
makkelijker wordt om de patiënt te observeren, psychische noden vast te
stellen en hierop leren inspelen door gerichte interventies zoals bijvoorbeeld
psycho-educatie.

3. Aandachtspunten op de
afdeling
3.1 Algemeen:
Kom verzorgd op de afdeling:
haren bij elkaar, geen juwelen (oorbellen), geen lange nagels,
geen nagellak, gebruik van smartphone/GSM is enkel toegestaan
tijdens de middagpauze.
3.2 Opvang en begeleiding:
Stel jezelf voor aan de hoofdverpleegkundige, de verpleegkundigen en de
patiënten. Er wordt verwacht dat je op tijd aanwezig bent. Bij te laat komen
op dienst ga je de hoofdverpleegkundige hiervan op de hoogte brengen.
Het maken van fouten of ongeval meld je aan de verpleegkundige waaraan
je bent toegewezen. Het niet melden is pas een fout. Je evaluatieformulier
laat je invullen door de verpleegkundige met wie je het meest hebt samengewerkt.
Toon interesse in de onderzoeken die op de afdeling worden gedaan.
Deze kan je in samenspraak met je hoofdverpleegkundige of één van de
stagementoren bijwonen:
- Abdominale echografie - Cardiale echografie
- Gastroscopie - Bronchoscopie - Rectoscopie
- Coloscopie - Li coloscopie - Leverbiopsie
- E.R.C.P.: endoscopisch retrograde cholangio
pancreagrafie
- T.E.E.: trans-oesophagale echocardiografie
- Plaatsen van een Port-a-cath - Lumbale punctie
- Plaatsen van PEG - sonde
- EEG: elektro-encefalografie
- EP: Geëvoceerde potentialen

4. Verwachtingen
Je hebt zelf het slagen van je stage in handen. Stel daarom zoveel mogelijk
vragen. Beleefdheid, stiptheid, vriendelijkheid, bereidheid, verantwoordelijkheid… zijn vereisten voor kwaliteitsverpleging. Vergeet ook je theoretische
bagage niet als je op stage komt. Het maakt je stage nog zinvoller en
begrijpelijker.
Er zijn verschillende taken die jij als student op je kan nemen:
• Wanneer er een beloproep is, beantwoord deze dan spontaan.
• Indien je de patiëntenkamer binnen gaat, doe dan het aanwezigheidslichtje
aan.
• Op een tweepersoonskamer is het bed dat voor je staat bed nr 1 en het bed
aan het venster bed nr 2. De kasten zijn genummerd.
Ook in de badkamer staat het nummer van het bed op de lavabo’s.
• Kijk zelf op de afdeling de kasten na zodat je de plaats leert kennen van de
materialen. Alles heeft zijn vaste plaats. Zet ook alles terug op zijn juiste
plaats.
• Steeds de deuren van de patiëntenkamers dichtdoen. Iedere patiënt heeft
recht op privacy.
• Hou steeds orde in de verzorgingskarren.
• Rustige momenten kun je opvullen door opzoekwerk te doen in verband
met je stage.
• Wanneer er tijd is, kan je ook een nagelverzorging, hoofdwassing of voetbad doen.
• Frequenter langsgaan bij bedlegerige patiënten om ze te laten drinken.
• Labo stalen wegbrengen + controleren of er een naam opstaat + aanvraagbon meenemen.

4. Verwachtingen
Indien je een wc-emmer naar de utility brengt, neem je onmiddellijk een
zuivere mee terug naar de patiëntenkamer. Geen pampers in de vuilnisbakken op de kamer werpen. Geen perfusie flessen met vloeistof in de
vuilbak gooien; eerst laten leeglopen.
De aërosoltoestellen worden na gebruik opgehangen aan een haakje
dat zich bevindt boven het bed van de patiënt. Bij het uitdelen van
het eten steeds de plateau’s van de nuchtere patiënten in de daarvoor
voorziene ijskast in de keuken plaatsen.
Bij het uitdelen van het middageten informeren bij de verpleegkundigen
of er nog patiënten nuchter moeten blijven. Registratie van uitgevoerde
parameters zoals bloeddruk, temperatuur, pols, urine, alsook de glycemiewaarden in het verpleegdossier via de PDA-toestellen.
Afwijkende waarden steeds onmiddellijk mondeling melden aan de
verpleegkundige waaraan je bent toegewezen of aan de hoofdverpleegkundige. Geef ook een seintje als alles goed is. Steeds de
uitgevoerde verpleegkundige zorgen paraferen in het verpleegdossier.
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