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Ziekenhuizen hebben nood aan 

gewone, goede mensen,

gemotiveerde mensen,

vriendelijke mensen,

mensen die geduldig zijn,

mensen die elkaar graag helpen.

Het team van inwendige ziekten 2 

wenst je een aangename, leerrijke stage.

Voorwoord



1.1 Architectuur 

De afdeling inwendige ziekten 2 bevindt zich in de D-blok, op de tweede 

verdieping, op hetzelfde niveau als intensieve zorgen, inwendige ziekten 1, 

geriatrie 2, de ruimte voor stilte en gebed en de pastorale dienst.

De afdeling heeft 30 bedden:

8  éénpersoonskamers

11 tweepersoonskamers

De kamers zijn genummerd van 241 tot 259. 

De nummering van een tweepersoonskamer wordt nog eens opgesplitst in 

bed 1 en bed 2 (vb: 243/1, 243/2). 

Het bed dat het dichtst bij de deur staat is bed 1, het bed dat aan het raam 

staat is bed 2. De kasten in de sanitaire ruimte zijn ook getekend voor bed 1 

en bed 2.
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1.2 Multidisciplinair team

Afdelingsarts:

 Dr. Dirk Degraeve (pneumoloog)

 Dr. Peter Put (cardioloog)

Cardiologen: 

 Dr. Dirk Mertens

 Dr. Peter Put

 Dr. Tom Mulleners

 Dr. Joris Schurmans

 Dr. Erwin De Bliek

Pneumologen: 

 Dr. Dirk Degraeve

 Dr. Rudolf van Puijenbroek

Endocrinologen:

 Dr. Heidi Vanderstappen

 Dr. Katrien Laga

Gastro – enterologen:

 Dr. Raf Leus

 Dr. Marc Willems

 Dr. Jo Swinnen

Geriater: 

 Dr. Michel Schellemans

 Dr. Aso Dilan 

Neurologen:

 Dr. Marika Doberenz

 Dr. Cornelia Rogojan

 Dr. Robert Medaer
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Verpleegkundig team:

Hoofdverpleegkundige:

 Lieve Raemaekers

Verpleegteam: 

 Bachelors in de verpleegkunde en gegradueerde verpleegkundigen,

          voltijds en deeltijds.

 1 zorgkundige

Mentoren:  

 Katleen Beerten, Asmae Bouazza, An Caymax, 

 Sandra Vasquez, Marleen Van de Poel, Jolien Frederix

 

Andere medewerkers:

 Kinesist • Sociale dienst • Diëtiste

 Palliatief verantwoordelijke • Psychologen

 Pastorale medewerkers • Logopedist

 Ergotherapeut • Poetsvrouw

1. Voorstelling van de eenheid



1.3 Patiëntenpopulatie

De opnames op onze afdeling bestaan voornamelijk uit patiënten met hart- 

en/of longproblemen. 

Cardiovasculaire pathologie:

 • revalidatie na hartinfarct • hartfalen • angor • hypertensie

 • syncopes • pacemaker implantatie • voor- en nazorg bij een coronarografie 

   (het onderzoek zelf gaat door in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt).

Op de afdeling is er de mogelijkheid tot monitoring van hartritme,  

bloeddruk en zuurstofsaturatie (telemetrie).

Luchtwegen en longpathologie:

 • longembolen • COPD • longtumoren • pneumothorax • TBC 

 • pneumonie • slaapmonitoring

Palliatieve zorgen 

1.4 Multidisciplinair overleg

Wekelijks is er een multidisciplinair overleg waar artsen, verpleegkundigen, 

kinesist, fysiotherapeut, ergotherapeute, palliatieve en sociale dienst 

aanwezig zijn. Op maandag worden de pneumopatiënten besproken, 

op donderdag de cardiopatiënten.
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2. Taakinhoud en taakverdeling

2.1 Organisatie van de verpleegzorg

De verpleegkundigen werken volgens een schema, waarbij het de 

bedoeling is steeds te komen tot een bestaffing van:

4 verpleegkundigen, 1 zorgkundige & 1 verantwoordelijke: 06u30 – 14u36

3 verpleegkundigen:           13u54 – 22u00

1 verpleegkundigen:                      21u38 – 07u00

De dienstregeling van de studenten ligt ter inzage in het verpleeglokaal (in 

de zwarte kaft). Op onze afdeling doet men aan integrerende verpleging,

dus met patiëntentoewijzing. De hoofdverpleegkundige stelt iedere 

dag het werkschema op, terug te vinden in de gele kaft (dienstregeling).

De afdeling wordt in 3 zones verdeeld:

Zone 1: kamer 241 tot 246 

Zone 2: kamer 247 tot 252 . 

Zone 3: kamer 253 tot 259

Het verpleegdossier van de patiënten is grotendeels  elektronisch.

Naast de totaalzorg van de patiënten zijn er nog andere taken 

waarvoor het team verantwoordelijk is:

 • opruimen van het vuil utility

 • opruimen van de keuken

 • aanvullen van de linnenkar

 • aanvullen van de verzorgingskarren

 • leveringen apotheek ordenen

 • nakijken van de noodkast van medicatie



2.2 Dagindeling:

06u30: briefing

07u00: aërosols toedienen • bloedafname • controle parameters: pols,  

             temperatuur, bloeddruk, ademhaling en zuurstofsaturatie • 

     patiënten wegen • totaalzorg van de patiënt 

08u00: vingerprikken • ontbijt van nuchter te houden patiënt uit de etenskar

             nemen en in de frigo in de keuken plaatsen • ontbijt opdienen, zo

             nodig hulp bieden aan patiënten • opruimen van de keuken en vuil               

     utility• klaarmaken en toedienen van medicatie samen met de 

             verpleegkundige • ontbijt afruimen • rode medicatiepotjes op 

             de kamer laten

09u00: totaalzorg van de patiënt • bedden opdekken en orde kamers • op 

             ruimen van de keuken en vuil utility • linnenkar en verzorgingskar 

     ren ordelijk aanvullen •  verder aanvullen van de verpleegdossiers 

            • apotheek gaan halen

11u45: aërosols toedienen • vingerprikken

12u00: middagmaal opdienen, zo nodig hulp bieden aan de patiënt

               bij het middagmaal • klaarmaken en toedienen van medicatie samen

             met de verpleegkundige • zo nodig controle parameters •    

             middagmaal afruimen • patiënten in bed leggen • patiënten 

             klaarmaken voor ontslag

13u54: briefing
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14u30: opruimen van de kamers waar patiënten naar huis zijn gegaan • bed-

            linnen verwijderen • nachtkastje volledig opruimen • wc-stoel, zuur-

            stof en aërosol materiaal verwijderen, … •  opruimen van de keuken

            en vuil utility

15u00: controle parameters: pols, temperatuur, bloeddruk, ademhaling en 

             zuurstofsaturatie

16u00: aërosols toedienen • klaarmaken en toedienen van medicatie samen

             met de verpleegkundige • patiëntenverzorging

17.u30: vingerprikken • avondmaal opdienen, zo nodig hulp bieden  aan de

             patiënt bij het avondeten • avondmaal afruimen

18u30: opruimen van keuken en vuil utility • verder aanvullen van verpleeg-

            dossiers

20u00: klaarmaken en toedienen van medicatie samen met de verpleeg-

             kundige • patiëntenverzorging

21u30: vingerprikken • opruimen van keuken en vuil utility • aanvullen van

             linnenkar en verzorgingskarren

21u38: briefing

22u00: klaarmaken en toedienen van medicatie samen met de verpleeg-

             kundige • observeren van patiënten samen met de verpleegkundige    

             linnenkar en verzorgingskarren aanvullen • andere materialen aan-

             vullen: spuiten, verzorgingsmaterialen, …. • opruimen van keuken 

             en vuil utility • nakijken of er voldoende kleefetiketten zijn van de 

             patiënten • verder aanvullen van verpleegdossiers
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2.3 Specifieke verpleeginterventies

Ademhalingsstelsel

 •  toedienen van O²

 •  toedienen van aërosol en andere inhalatiesystemen

 •  aspiratie van secreties in de luchtwegen

 •  controle en verzorging van thoraxdrainage

 •  verzorging van en aspiratie via tracheacanule

Cardiovasculair stelsel

 •  aanmeten en aanbrengen van TED-kousen

 •  hartritmestoornissen herkennen

 •  nemen van ECG

Bloedsomloopstelsel

 •  voorbereiden, toedienen van en toezicht op intraveneuze perfusies 

     en transfusies, eventueel met infuuspompen

 •   aanprikken en verzorgen van PAC

 •   toedienen van Packed Cells

Gastro-intestinaal stelsel

 •  toedienen van lavement

 •  voorbereiding van coloscopie

Uro-genitaal stelsel

 •  inbrengen van blaassonde

 •  toezicht op drainage en verzorging van patiënten met een blaassonde

 •  toezicht op drainage en verzorging van patiënten met een supra-

     pubische catheter

Huid en zintuigen

 •  verzorging van wonden

 •  verzorging van wonden met drain, lamel

 • decubituspreventie
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Medicamenteuze toedieningen

altijd onder toezicht van een verpleegkundige!

 •  oraal • rectaal • subcutaan • intramusculair • intraveneus 

 •  sublinguaal • intradermaal • via maagsonde 

 • via gastrostomiesonde • via inhalatie

Voedsel- en vochttoediening

 •  parenterale voeding, sondevoeding

 •  toezicht op hoeveelheid van voedsel- en/of vochtinname

 •  gedeeltelijke of volledige hulp bij voedsel- en/of vochtinname

Mobiliteit

 •  wisselhouding

 •  patiënt opzetten • patiënt helpen bij het opstaan uit bed of zetel

Hygiëne 

 •  bedbad • toilet aan de lavabo

 •  mondtoilet

 •  detailzorg : vb. voetbad, nagels knippen, hoofdwassing

Fysische beveiliging

 •  vervoer van patiënten naar of terugbrengen van een onderzoek 

 •  plaatsen van bedsponden •  beschermingsmaatregelen bij desoriëntatie

Verpleegactiviteiten in verband met diagnosestelling

 •  bloedafname

 •  monitoring van hartritme, zuurstofsaturatie en bloeddruk

 •  glycemie bepalen m.b.v de glucometer

 •  afname van urine, faeces en sputumstalen

 •  goed opvolgen van bloeddruk, pols en temperatuur

 •  meten van O2 saturatie m.b.v. O2-saturatie meter

Assistentie bij medische handelingen

 •  voorbereiding en assistentie bij verwijderen van thoraxdrain

 •  Basic Life Support
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3. Specifieke aandachtspunten

3.1 Algemeen

 • We proberen zo vlug mogelijk de patiëntenoproepen te beantwoorden.

 • Iedereen draagt verantwoordelijkheid volgens wat van hem/haar mag

    worden verwacht.

 • Telefoonoproepen worden niet beantwoord door studenten.

 • Observaties dienen genoteerd te worden in de verpleegkundige dossiers. 

    Abnormaliteiten dienen ook mondeling gemeld te worden aan de ver-

    pleegkundige, vb. afwijkende waarden van vitale functies, roodheid stuit,

    glycemies, …

 • Telemetrie alarmen worden niet afgezet dor studenten

3.2 Opvang en begeleiding

Van patiënt en familie: 

dit is niet altijd gemakkelijk omdat je zelf soms meer weet over de

diagnose dan de patiënt of de familie. Het is dan ook zeker niet onze 

taak maar wel die van de dokter om de resultaten van onderzoeken en 

de diagnose aan de patiënt te melden. Opvang en begeleiding is dan wel 

onze taak. Omwille van de privacy van de patiënt wordt de deur van de 

patiëntenkamer dichtgedaan bij verzorging en/of onderzoek, evenals 

het aandoen van het beletlichtje.



4. Verwachtingen

Eigen leerproces in handen nemen en feedback vragen. Heb ook 

aandacht voor de feedback die gedurende de dag spontaan wordt

gegeven. Wij maken gebruik van checklisten voor bepaalde technieken 

om op die manier feedback te noteren. Op het formulier van de school 

wordt naar deze checklist verwezen (bv: datum: bedbad: zie checklist). 

De verpleegkundige die de feedback heeft gegeven, tekent dit op het

formulier af.



Aantekeningen



Publicatiedatum: Mei 2018, dienst communicatie
Sint-Franciscusziekenhuis
P. Paquaylaan 129 | 3550 Heusden-Zolder
Tel.: 011 71 50 00 | Fax.: 011 71 50 01 | www.sfz.be


