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Voorwoord
Welkom op het inwendig & oncologisch dagziekenhuis.
Met behulp van deze brochure willen we je wegwijs maken op onze afdeling.
De werking van een dagziekenhuis verschilt met deze van een verblijfsafdeling. Neem daarom de eerste dagen de tijd om onze werking te leren
kennen.
Bij vragen, aarzel niet om een verpleegkundige van ons team aan te spreken.
Immers opvang en begeleiding behoren maken een belangrijk onderdeel uit
van ons takenpakket.
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We verwachten niet dat je op het einde van je stage een perfecte
oncologische verpleegkundige bent. Hier krijg je de tijd om te groeien zodat
ook jij een steentje kan bijdragen aan de zorgverlening van onze patiënten.
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In de zorg hebben we nood aan
VRIENDELIJKE MENSEN
INLEVENDE MENSEN
PROFESSIONELE MENSEN
MENSEN DIE SAMENWERKEN
En dit alles met hart en ziel doen!

1. Voorstelling van de eenheid
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

2. Multidisciplinair team
Geneesheer – diensthoofd:

Dokter Jo Swinnen

Zorgmanager: 				Frank Fincken
Hoofdverpleegkundige: 		

Roel Van Den Bergh

Verpleegkundigen:			
Cindy Quintens - Els Gielen - Anke Beuls
						Marijke De Wit - 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
• Mobiele equipe OST/PST/DHZ: Elke Van Briel

2. Multidisciplinair team
Elke arts binnen ons ziekenhuis kan patiënten doorsturen voor een onderzoek
of een behandeling.
Onderstaande artsen doen consultatie op onze afdeling en zal je regelmatig
zien op het dagziekenhuis.
Pneumologie:
Dr. Rudolf van Puijenbroek
Dr. Tanja Kluyt
Gastro- enterologie:
Dr. Mart Van de Moortele
Algemene oncologie:
Dr. Annelies Requile
Dr. Eric Joosens
Hematologie:
Dr. Vincent Madoe
Reumatologie:
Dr. Anne Sileghem

3. Verloop van een dagopname
Al onze opnames zijn gepland en worden op voorhand doorgegeven door
de behandelende geneesheer. Dossiers worden voorbereid en klaargemaakt
door het secretariaat. Bedden en zetels worden toegewezen naargelang de
behoefte van de patiënten. De dag van de opname meldt de patiënt zich aan
de kiosk om zich in te schrijven. Na de inschrijving, kan de patiënt zich definitief
aanmelden aan het loket. De patiënt krijgt daar zijn identificatiebandje mee.
Bij aankomst op het dagziekenhuis worden deze gecontroleerd op naam en
geboortedatum.
De 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 als mogelijk geholpen worden door de
toegewezen 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 de
psycholoog, sociaal assistent of oncologisch begeleidingsverpleegkundige
in. Elke nieuwe patiënt die start met chemotherapie, krijgt uitleg over de
behandeling, het verloop van de toediening en de mogelijke nevenwerkingen.
Deze staan vermeld in infobrochures, aanwezig op onze afdeling. Toedienen
van chemo vraagt veel verantwoordelijkheidszin en individuele aandacht
naar de patiënt toe. Het hanteren van chemotherapie verloopt volgens
bepaalde procedures die u kan terugvinden in ons veiligheidsprotocol.

3. Verloop van een dagopname
Op het inwendig-oncologisch dagziekenhuis kan je terecht voor o.a.:
• chemotherapie IV - PO
• bloedtransfusies
• immunotherapie
• IV-toedieningen ( Injectafer – Roactemra – Zometa,… )
• spoelen poortkatheter
• blaasspoelingen
• verschillende onderzoeken: o.a. bronchoscopie
• ascitespunctie
• desensibilisatie wesp ( allergie )
Het verpleegdossier van de patiënten is elektronisch (KWS ).
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.

4. Specifieke verpleegkundige
handelingen
• Voorbereiden , toedienen van intraveneuze perfusies
• Instellen van infuuspompen
• Aanprikken en verzorgen van poortkatheter
• Bloedafnames , perifeer als via poortkatheter
• Toedienen van bloedtransfusie
• IV-toedieningen
• SC-toedieningen
• IM-inspuiting
• Voorbereiding van ascitespunctie, assisteren en opvolgen
• Voorbereiding van een bronchoscopie
• Blaassondage voor blaasinstillatie

5. Specifieke aandachtspunten
• Iedereen draagt verantwoordelijkheid volgens wat van hem/haar mag
worden verwacht.
• We stellen onszelf steeds voor met naam en functie aan de patiënt
• Patientenidentificatie: je vraagt de patiënt om zijn naam en
geboortedatum te vernoemen alvorens een handeling uit te voeren
• Om de orde op de afdeling te bewaken, plaatsen we verzorgingskarren,
linnenkarren, maaltijdkarren, … aan 1 zijde van de gang.
• Op rustigere momenten kijken we eerst of we nog iets extra kunnen
betekenen voor de patiënten zoals een gesprek. Indien niet voeren we
specifieke afdelingstaken uit (opzoekwerk, aanvullen van materialen,…)

6. verwachtingen
• Er wordt 20€ waarborg gevraagd voor de sleutel van een persoonlijk
kastje
• Als student moet je een heel leerproces doorlopen. Neem dat zelf
goed in handen, benut alle kansen en vraag feedback. Heb ook
aandacht voor de feedback die gedurende de dag spontaan wordt
gegeven.
De verpleegkundige die de feedback heeft gegeven, tekent dit op het
formulier af, zo nodig vult de verpleegkundige de feedback aan.
• Maak je doelstellingen kenbaar op papier.
• Indien je technieken wil oefenen of een onderzoek wil volgen, geef dit
tijdig door aan de verpleegkundige.
• Verpleegtechnische handelingen worden steeds onder toezicht van
een verpleegkundige uitgevoerd. Cytostatica wordt nooit zonder
begeleiding van een verpleegkundige aangehangen bij de patiënt.
Indien je omwille van ziekte of andere reden niet aanwezig kan zijn, gelieve
de afdeling tijdig te verwittigen.

Diensturen verpleegkundigen
V11: 07u30 – 15u36
D10: 09u00 – 17u06
D58: 10u00 – 18u06
L3: 11u54 – 20u00

7. Eindstage 4de fase
De student zal voor de aanvang van de stage een afspraak maken met de
hoofdverpleegkundige van de afdeling voor een kennismakingsgesprek.
Bereid je gesprek voor zoals het vooropgesteld wordt door de school.
Waarom kies je voor een afdeling oncologie? Wat is je motivatie? Eerdere
ervaringen op een afdeling oncologie?
Kenbaar maken van je doelstellingen.
Analyse van je sterktes en zwaktes.
Keuze bachelor proef en onderwerp.
Er is de mogelijkheid om tijdens je stage max. 5 dagen aan je bachelor
proef te werken.
Tijdens deze stage heb je de keuze uit verschillende zorgpaden. Hier krijg je
de kans om je te verdiepen in een bepaalde discipline en je kennis hierin te
vergroten Bv: het volgen van operaties, raadplegingen, bestralingen, overleg
OST, bereiding van chemotherapie,…
- Zorgpad gastro-enterologie
- Zorgpad pneumologie
- Zorgpad borstoncologie
- Zorgpad hematologie
- Zorgpad urologie
In de periode van je stage laten we je stap voor stap proeven van een grotere
verantwoordelijkheidszin, om na 3 maanden uit te groeien tot een volwaardig
verpleegkundige. Dit in samenwerking met een multidisciplinair team.
We wensen je een zeer leerrijke en boeiende stage toe!!
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