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Beste student(e), 
 

Het volledige team heet je van harte welkom op deze afdeling! 
Met dit draaiboek willen we u de nodige achtergrond bezorgen om je op 
weg te helpen naar een leerrijke stage. 

1. VOORWOORD 
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Naam van de verpleegeenheid: Operatiekwartier (OK) en chirurgisch 
dagcentrum (CDC) 

 

Telefoonnummer van de verpleegeenheid: 
 052/25 28 02 
052/25 22 92 
052/25 28 60 

 

Geografische ligging: Technisch blok, gelijkvloers (volg route 115) of pijltjes CDC 
 

Administratieve voorstelling: 
 

 Het verpleegkundig departement: 

 Medewerkers CDC: 

o Ongeveer 20 verpleegkundigen 

o Logistiek assistente 

o Team van chirurgen en anesthesisten 

o Doktersassistenten en doktersstagiairs 

o Sterilisatiepersoneel 

o Onderhoudspersoneel 
 

 Hoofdverpleegkundige: Mevr. Bellens Cindy 
 

 Adjunct Hoofdverpleegkundige: Mevr. De Vriendt Katrien ( CDC) 

 Stagecoördinatoren:  
Devreese Philippe 
Michiels Sofie 

 Stagementoren: CDC: Auwaerts Noor/ Mannaert 

Karolien/ Verleyen Katrien 

 Naast deze verpleegkundigen kan u ook bij alle medewerkers 

van het 
operatiekwartier terecht met uw vragen. Het is belangrijk dat u tijdig uw 
vragen en problemen signaleert, zodat men u een antwoord kan geven of 
kan helpen een oplossing te zoeken. 

 

 Artsen: 

 Dr. Medisch diensthoofd 

Dr. Natens P. 

2. VOORSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 
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4. PATIËNTENPOPULATIE 

 

Instrumentatie tijdens heelkundige ingrepen omloopverpleegkundige in de 
zaal (pre- per en postoperatieve installatie en verpleegkundige zorg aan 
patiënten). 

 

Algemene gegevens (demografische gegevens): 
 

Alle patiënten die een ingreep moeten ondergaan voor en door de 

specialisten werkzaam in het ziekenhuis. 

Naargelang 
 

 De toestand van de patiënt (medische evaluatie) 

 De vereiste omgeving en technologische apparatuur voor de ingreep. 

 De invasiviteit 

 De postoperatieve zorg 

 De vereiste en noodzakelijke ligduur na de ingreep 

zal de ingreep gepland worden op de locatie (OK/CDC/VIU) die daarvoor het 
meeste geschikt is. 

3. DOELSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 
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Uurroosters: zie arbeidsreglement (via intranet school) 
 

Dagindeling per shift: 
 

DE INFRASTRUCTUUR 
 

Het chirurgisch dagcentrum heeft 4 zalen die door de verschillende 
disciplines worden gebruikt. 

 
De afdeling beschikt ook nog over: 

 een aparte inschrijvingsbalie 
 een omkleedruimte 
 een voorbereidingsruimte aan elke zaal 
 een recovery met een aparte kinderbox 
 een nazorg met 19 postoperatieve plaatsen waarvan 6 privé-kamers 
 een berging met steriel materiaal 
 een berging met medische toestellen 
 een bureel van de hoofdverpleegkundige en adjunct 

hoofdverpleegkundige en de artsen 

 een keuken 
 een ruimte voor CSA 

 

TAAKVERDELING - WERKORGANISATIE 
 

De ingrepen starten steeds om 8u stipt. 
Eerst worden de ingrepen bij kinderen uitgevoerd, daarna de 
gehospitaliseerde patiënten. 

 

De verpleegkundigen voor de zalen (= omloopverpleegkundigen) beginnen 
om 7.30u met de voorbereiding van de zalen en de eerste ingrepen. 

De dagdiensten en instrumentisten starten om 8u 
 

TAAKVERDELING IN HET CDC 
 

1 Onthaalverpleegkundige: 
 

 Deze verpleegkundige haalt de patiënten na de inschrijving binnen 
 Er wordt controle gedaan naar identificatie, ingreep, nuchter, 

preoperatieve onderzoeken, informed consent, begeleiding naar huis, 
allergie enz.. 

 Er wordt de patiënt een operatieschortje en kousen aangeboden 
 Na het omkleden wordt de patiënt een kastje toegewezen om de 

kledij in te steken 

 Kinderen worden steeds begeleid door één van de ouders 

5. DAGINDELING 
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2 Omloopverpleegkundige: 
 Klaarzetten van de zaal voor elke ingreep 
 Opstarten toestellen: anesthesie, KWS,PC 
 Controle materiaal afkomstig van CSA 
 Eerste patiënt ophalen uit de omkleedruimte om 7:40 
 Bij kinderen mag de begeleider bij het kind blijven tot inductie 
 Time-out procedure 
 Assistentie anesthesie 
 Patiënt instaleren en ontsmetten 
 Steriel materiaal klaarleggen 
 Controle monitors 
 Bedienen apparatuur 
 Bij beëindigen ingreep plaats vragen op recovery of 

nazorg 3 Taken van de dagdienst: 

 Verantwoordelijk voor 2 zalen 
 Infuus prikken 
 ECG-electroden kleven en monitor aanleggen (Saturatie en BD) 
 Patiënt muts opzetten 
 Controle allergie, nuchter, identificatie, welke zijde, … 

 
 Operatiestreek scheren 
 Helpen opstarten in de zaal 
 Patiënt van operatiezaal naar recovery brengen, overdracht geven 
 Het nodige steriel materiaal naar de zaal brengen 
 Assisteren bij het prikken van 

blokje 4 Taken van de nazorg: 

 Hier worden de patiënten vanuit de recovery naar toe gebracht 

 Er wordt controle gehouden op pijnstilling, wondcontrole, 
nausea, draaierigheid, … 

 Na welbepaalde afspraken met de arts de patiënt laten drinken 
 Voorbereiding op ontslag 
 Nadat de arts de patiënt gezien heeft en de nodige uitleg en 

ontslag brief heeft klaargemaakt is de patiënt klaar voor vertrek. 
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De procedureboeken van alle disciplines zijn te vinden op het intranet. De 
omloopverpleegkundigen zullen u graag helpen bij het opzoeken van de 
gevraagde procedures. 

6. PROCEDURES 
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 Plaatsen van een perifeer infuus. 
 

 Monitoring (aansluiten + observeren). 
 

 Blaassondage. 
 

 Hulp bij pre-, per- en postoperatief verloop zoals beschreven 
in de dagindeling. 

 
 Inzicht verwerven in het pre-, per- en postoperatieve gebeuren en 

in de organisatie van de zorgverlening in een operatiekwartier. 

7. DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN 
DOOR DE STAGIAIR 
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8. BIJLAGEN 
Bijlage 1: plattegrond van het ziekenhuis: 
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Bijlage 2: plattegrond van de afdeling 
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Bijlage 3: Algemeen doelstellingsblad stagiairs verpleegkunde en vroedkunde 

 
Technieken  Uitgevoerd 

eerste jaar verpleegkunde Gekend Doelstellin

g 

  1e x 2e x 3e x 

Hygiëne :        

Bedbad + detailzorgen        

Toilet aan wastafel, in bad en 
douche 

       

Aanbrengen incontinentiemateriaal        

Huid en Zintuigen :        

Stomazorg ( huishoudelijk proper)        

Urogenitaal stelsel :        

Plaatsen urinaal / bedpan        

Verwijderen blaaskatheter        

Staalafname urine ( en faeces)        

Spijsverteringsstelsel :        

Toedienen klein lavement        

Toedienen groot lavement        

Bloedsomloopstelsel :        

TED-kousen en Dauerbinden 
aanbrengen 

       

Controle insteekplaats perifeer infuus        

Verwijderen perifeer infuus        

Medicamenteus :        

Voorbereiding medicatie voor 
inspuiting 

       

Voorbereiding minibag        

Voorbereiding hoofdinfuus        

Verwisselen minibag        

SC inspuitingen        

IM inspuitingen        

Toedienen insuline        

Indruppelen ogen, neus en oren        

Aanbrengen zalf        

Toedienen perorale medicatie        

Toedienen rectale medicatie        

Medisch rekenen        

In verband met stellen diagnose :        

Glycemie bepaling        

parametercontrole        

Overige :        

Ergonomie        

EHBO        

Kinderzorg        
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Technieken  Uitgevoerd 

Tweede en/of derde jaar 
verpleegkunde 

Gekend Doelstellin
g 

  1e x 2e x 3e x 

Urogenitaal stelsel :        

Eenmalige blaassondage        

Plaatsen verblijfskatheter        

Blaasspoeling        

Verwisselen suprapubische katheter        

Spijsverteringsstelsel :        

Plaatsen en verwijderen maagkatheter        

Toedienen sondevoeding met medicatie        

Bloedsomloopstelsel :        

Plaatsen perifeer infuus        

Perifere bloedafname        

Bloedafname via centraal infuus of PAC        

Capillaire bloedafname        

Aanprikken poortkatheter        

Infuustherapie        

Huid en zintuigen :        

Droog aseptisch verband        

Verzorging van vochtafgevende wonde        

Aanbrengen van vetgazen/vochtige 
kompres 

       

Verzorging van een besmette wonde        

Plaatsen wiek        

wondspoeling        

Verzorging en verwijdering van 
redondrain 

       

Verzorging en verwijdering van penrose 
dr 

       

Verwijdering draadhechting 
/wondhaakjes 

       

Aanbrengen wondstrips        

Verzorging externe fixator        

Verzorging insteekplaats thoraxdrain        

Ademhalingsstelsel :        

Aspireren        

Canulezorg        

In verband met stellen diagnose :        

Nemen van een wondstaal        

Assistentie bij medische handelingen 
: 

       

Assisteren bij puncties        

Overige :        

Administratie opname patiënt        

Meevolgen doktersronde op kamer        

 


