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Welkom op het inwendig & oncologisch dagziekenhuis.

Deze brochure informeert je over onze werking doch alles kan niet 

genoteerd worden. Al uw vragen zijn welkom op de gepaste momenten.

We wensen u als team van het inwendig dagziekenhuis een leerrijke 

en boeiende stageperiode toe.

Personeel inwendig dagziekenhuis

Tel.: 011 71 51 94

Voorwoord



Samen met het chirurgisch dagziekenhuis zijn we één dienst,gelegen op de 

eerste verdieping.

Het inwendig dagziekenhuis omvat:

• 1 kamer met 6 bedden

• 6 privé kamers

• en 18 relax zetels

• een verpleeglokaal

• een priklokaal

• een doktersbureel

• een gespreksruimte

• een voorraadkamer

• een eetruimte voor de patiënten

• een utility

• Toilet en nooddouche

1. Voorstelling van de eenheid



2. Multidisciplinair team

Geneesheer – diensthoofd:  Dokter Rudolf Van Puijenbroek

Zorgmanager:     Frank Fincken

Hoofdverpleegkundige:   Roel Van Den Bergh

Verpleegkundigen:   Cindy Quintens - Els Gielen

      Elke Vanbriel - Eric Reckers

Mentor:      Cindy Quintens - Els Gielen

Logistiek assistente:    Kimberly Vogels

Medisch secretaresse:   Sabrina Vandervoort

Paramedisch personeel: 

 • oncologische begeleidingsverplegende (gynaeco-haemato):    

  Veerle Breugelmans

 • oncologische begeleidingsverplegende gastro-entero: 

  Kirsten Joosten

 • oncologische begeleidingsverplegende urologie: Karen Joosten

 • palliatief verplegende: Elly Royackers

 • sociaal assistente: Kelly Steenaerts

 • psychologe: Goedele Vandersloten

 • dietiste: Claudia Schuyten

Diensturen verpleegkundigen:

V11:  07u30 – 15u36

D10: 09u00 – 17u06

D3:   11u54 – 20u00 



3. Verloop van een dagopname

Al onze opnames zijn gepland en worden op voorhand doorgegeven door

de behandelende geneesheer telefonisch of via ultra-agenda. Dossiers 

worden voorbereid en klaargemaakt door de secretaresse. Bedden en zetels 

worden toegewezen naargelang de behoefte van de patiënten. De dag 

van de opname meldt de patiënt zich aan de kiosk van het ziekenhuis. Na 

inschrijven via de kiosk, kan de patiënt zich definitief aanmelden aan het 

loket. Patiënt krijgt daar zijn identificatiebandje mee. Bij aankomst op het 

dagziekenhuis worden deze gecontroleerd op naam en geboortedatum.

Op het inwendig dagziekenhuis kan je terecht voor o.a.:

 chemotherapie

 bloedtransfusies

 immunotherapie

 IV toedieningen

 spoelen PAC

 blaasspoelingen

 verschillende onderzoeken: o.a. bronchoscopie

Patiënten komen op het afgesproken tijdstip naar ons dagziekenhuis. Na 

controle van zijn/haar identificatiebandje wordt de patiënt verwezen naar 

de kamer of zetel en zal hij zo snel mogelijk geholpen worden door de toe-

gewezen verpleegkundige.

We proberen iedere patiënt zo individueel mogelijk te benaderen naargelang 

zijn specifieke noden. Luisteren naar de patiënt, empathie en ingaan op 

zijn vragen zijn voor ons als team erg belangrijk. Waar nodig schakelen we 

psycholoog, sociaal assistent of oncologisch begeleidings verpleegkundige 

in. Elke nieuwe chemopatiënt krijgt uitleg over chemo, het verloop van de 

toediening en mogelijke nevenwerkingen. Toedienen van chemo vraagt veel 

verantwoordelijkheidszin en individuele aandacht naar de patiënt toe. 



In verband met veiligheid is er een hele procedure die we nastreven. Ook bij 

andere patiënten proberen we oor te hebben voor al hun vragen, ze te laten 

uitspreken en erop in te gaan waar nodig.

Bij ontslag wordt er een nieuwe afspraak meegegeven aan elke patiënt. We 

doen er alles aan opdat de patiënten zich op hun gemak voelen, dat ze het 

volste vertrouwen krijgen in ons als personeel en dat ze zich zo comfortabel 

mogelijk voelen. We gaan uiteindelijk een stuk op weg met hen. Voor alle 

chemopatiënten hebben we een individueel chemomapje in een specifieke 

kleur naargelang de behandelende geneesheer:

• groen Dokter Van Puijenbroek (longziekten)

• geel Dokter Leus (maag-en darmziekten)

• wit  Dokter Mebis (oncoloog specifiek borstkanker)

• blauw Dokter Madoe (bloedziekten)

• Rood Dokter Sileghem (reumatologie)

Ook in C2M (Elektronisch Medisch Dossier) maken we van elke patiënt een 

verslag qua behandeling en observatie.Individuele aanvraagbonnen voor 

specifieke onderzoeken zitten in aparte kaften alfabetisch gerangschikt.

3. Verloop van een dagopname



4. Specifieke verpleegkundige 
    handelingen

De specifieke verpleegkundige handelingen op de afdeling zijn:

• Perifeer infuus prikken

• PAC aanprikken + spoelen

• Bloedafnames

• IV toedieningen (o.a. Venofer – Zometa – Remicade - Injectafer)

• SC inspuitingen (o.a. Xolair – Pharmalgan wasp - Xgeva)

• Bloedtransfusies

• Ascitespuncties assisteren en opvolgen

• Voorbereiding bronchoscopie



5. Specifieke aandachtspunten

De specifieke aandachtspunten en verwachtingen zijn:

• Beroepsgeheim

• Discretie – fijngevoeligheid

• Communicatieve vaardigheden

• Voldoende initiatief nemen

• Parameters opvolgen, noteren en afwijkende waarden melden

• IV infuus prikken

• PAC aanprikken

• Formuleren van doelstellingen



Aantekeningen



Aantekeningen
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