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1. VOORWOORD
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 u op weg te
helpen naar een leerrijke stage.
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2. VOORSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM
Naam van de verpleegeenheid: Intensieve zorgen
Telefoonnummer van de verpleegeenheid: 052/25 23 82 (centrale desk)
052/25 23 01 (vpk zone 1)
052/25 23 02 (vpk zone 2)
052/25 23 03 (vpk zone 3)
052/25 23 04 (vpk zone 4)
052/25 23 05 (dagdienst)
052/25 23 86 (hoofdverpleegkundige)
Faxnummer van de verpleegeenheid: 052/25 23 95
Geografische ligging: Beddenhuis Zuid, 3e verdieping – route 99
Administratieve voorstelling:
 Het verpleegkundig departement:
 Hoofdverpleegkundige: De Wilde Yanick
 Stagecoaches:

Baeyens Evelien
D’Hooge Stefaan
De Paus Vicky
Hertsens Gudrun
Locus Helena
Vanballenberghe Thijs
Van Averbeke Serge
Van Den Bergen Paul
Waterschoot Marlies

 Referentieverpleegkundigen:
o Pastorale werkgroep: Ketels Annelies
o Decubitus en wondzorg: D’Hooge Stefaan
De Paus Vicky
o Ziekenhuishygiëne: Yde Mieke
o Geriatrische zorg: Locus Helena
o Pijn en sedatie: Locus Helena
o MVG II:
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Locus Helena
 Artsen:
 Geneesheer – diensthoofd
Dr. Van Biesen
 Intensivisten
Dr. Koch
Dr. Mignolet
Dr. Temmerman
Dr. Pannier
Dr. Sarens
Dr. Van Biesen
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3. DOELSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM
Hoog technologisch

Dynamisch

Multidisciplinair

Intensieve
zorgen

Teamwork

Zorg voor kwaliteit en
patiëntveiligheid

Permanente
vorming
verzekerd

Grote zelfstandigheid
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4. PATIËNTENPOPULATIE
Algemene gegevens (demografische gegevens 2019):
De patiëntenpopulatie bestaat uit 57% mannen en 43% vrouwen. Gemiddelde
leeftijd = 66 jaar.
De afdeling telt in totaal 12 bedden waarvan 2 in een isolatiebox.
Het gemiddeld aantal opnames per jaar schommelt rond 1200, in 2020 = 1017
(gemiddelde verblijfsduur = 3,8 dagen ) - Totaal aantal verblijfsdagen = 3785 dgn
Mortaliteit = 5,6%.
Ongeveer 68,9% van de patiënten blijft minder dan 48 uur op IZ, 32,1 % meer dan 48
uur.
Top 5 verwijzers =
cardiologie/chirurgie/pneumologie/neurochirurgie/gastroenterologie
Pathologie, ingrepen, onderzoeken:
Pathologieën
Interne pathologie:
 Cardiologie:
 Stabiele en onstabiele angor
 A.M.I.
 Ritmestoornissen
 Cardioversie
 Cardiogene shock
 Longoedeem
 Pacemakerimplantatie (voorlopig en definitief)
 Pneumologie:
 Respiratoire insufficiëntie
 ARDS
 COPD
 Longembolen
 Pneumonie
 Pneumothorax
 Neurologie:
 C.V.A.
 IC bloeding
 Guillain Barré
 Epilepsie (status epilepticus)
 Bacteriële meningitis
 Intoxicaties
 G.I.-bloedingen
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 Endocriene urgenties (keto-acidose)
 Lever- en nierinsufficiëntie
 Pancreatitis
 Shock – MOF
Chirurgie:
 Orthopedie: (enkel bij belangrijke voorgeschiedenis)
 T.H.P.
 T.K.P.
 I.M.H.N.
 Rugfusie
 Urologie: (enkel bij belangrijke voorgeschiedenis)
 T.U.R.P.
 Abdominale prostatectomie
 Nefrectomie
 Operatie volgens Bricker
 Robot Geassisteerde Laparoscopische Prostatectomie (na lange
ingreep)
 Vaatchirurgie: (endovasculaire operaties enkel bij complicaties tijdens of na
chirurgie)
 AAA (abdominaal aorta aneurysma)
 Aortabifurcatie
 RDS (rotax – dillatatie – stent)
 Fem.pop. bypass
 Carotisoperatie
 Vaatpathologie: patiënten met trombolysecatheter
 Thoraxchirurgie:
 Longoperaties: segmentresectie, lobectomie, pneumectomie
 Slokdarmoperaties (paritiële en radicale resectie)
 Abdominale chirurgie: (enkel bij belangrijke voorgeschiedenis)
 Maagoperaties (totale gastrectomie, Bilroth II …)
 Cholecystectomie
 Whipple
 Darmoperaties (APRA, hemicolectomie, colonresectie,
dundarmresectie, obesitaschirurgie)
 Gynaecologie:
 Wertheim (enkel bij belangrijke voorgeschiedenis)
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 Neurochirurgie:
 Trepanaties (I.C. bloedingen, subduraal haematoom, epiduraal
haematoom, hersentumor, plaatsen drainagepomp CS-vocht)
 Stereotaxis
 Polytrauma
 Schildklieroperaties: (enkel bij complicaties of bij wegname van de
bijschildklieren)
Onderzoeken die kunnen voorkomen op IZ:


Op de eenheid:
- Sternumpunctie
- Lumbale punctie
- Pleurapunctie
- Ascitespunctie
- Gastroscopie/Coloscopie
- Bronchoscopie
- Echo cor - echo abdomen
- RX Thorax
- EKG
- EEG
- TEE



Op technische diensten:
- Duplex
- RX - CT - echo - VQ-scan – MR
- Sliktest
- MSD Transit (maag - slokdarm – darm)
- Coloscopie
- Gastroscopie
- Isotopenscan
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5. DAGINDELING
Uurroosters: zie arbeidsreglement (via intranet school)
Dagindeling per shift:
06:30 – 06:45
06:45

07:00 - …

08:00
08:30 – 09:00

Vroegdienst: 06u30 -14u36
 Patiëntenoverdracht
Eerste controles patiënten (vitale parameters, infuusstanden,
drainages, mictie, … ).
 Ochtendverzorging:
- Hygiënische zorgen
- Wondzorg
- Katheterzorg
- Opzetten patiënten
- …
Opdienen ontbijt (+ eventueel hulp).
Afdienen ontbijt


11:00
12:00

Na verzorging patiënten:
- Uitvoering aanpassing beleid intensivist
- Katheterwissels en/of plaatsen
- Opruimen spoelruimte ( door verpleegkundige indien
logistieke mw niet aanwezig is).
- Bereiden infuusoplossingen
- Bereiden medicatieoplossingen voor spuitpompen
- Klaarleggen medicatie
- Ontslag patiënten

Pauze vroegdiensten 2x30 min

12:30 – 13:00

 Opdienen middagmaal ( + eventueel hulp).
Afdienen middagmaal

13:00




Laatste controle patiënten door vroegdienst
Pauze dagdienst/logistieke mw/Hoofdverpleegkundige
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14:00 – 14:30
15:00






15:00-15:30



15:30



Avonddienst: 13u54 -22u00
Patiëntenoverdracht
Medicatie klaarleggen voor shift
Bezoek binnenlaten (door dagdienst).
Bezoek: opvang en info familie, contacten leggen met intensivist
en/of behandelend arts.
Wegleggen medicatie door logistieke hulp en/of dagdienst.
Controles patiënten (indien mogelijk kan de eerste controle al
gestart worden na de patiëntenoverdracht).
Namiddagverzorging:
- Intiem toilet + rugwassing
- Wondverzorging z/n
- Opzetten patiënten
Nota: tijdstip van namiddagverzorging is afhankelijk van de
drukte en van het tijdstip van de ochtendverzorging.
Afwerken van taken vroegdienst (indien niet kunnen afwerken
door vroegdienst).

17:00



Opdienen avondmaal (+ event. hulp).

18:00




Afdienen avondmaal.
Patiëntenoverdracht door artsen (overdracht aan arts van
wacht).

20:00



Toedienen medicatie 20u.

21:00



Laatste controles door avonddienst
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21:45 – 22:00







22:00 – 05:00



05:00 – 06:30

06:30 – 06:45



Nachtdienst: 21u45 – 06u45
Patiëntenoverdracht
Administratieve taken tijdens de nachtdienst:
- Schrijven observatieblad/medisch opdrachtenblad volgende
dag (z.n. ook zorgenplan).
- In orde brengen aanvragen onderzoeken (labo – RX…) en
consulten.
Klasseren: protocols, E.C.G. operatieverslagen…

Controle en observatie van de parameters, verbanden,
drainages, mictie, …
Toedienen medicatie.
Laatste controles door nachtdienst.
- Toedienen medicatie 05u.
- Labo-afname 06u.
- Afsluiten vochtbalans.
- Ledigen collectoren urine, maagvocht, wonddrainage…
- Perfusies: verwijderen van alle zijleidingen/minibags…
- Verwijderen aërosolmasker.
Patiëntenoverdracht

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN
 Opname patiënten – ontslag patiënten
 Controle parameters, observatie patiënten:
- Psychisch
- Fysische parameters
- Verbanden
- Drainages…
~ frequentie afhankelijk van de ernst van de pathologie en de stabiliteit van de
patiënt (normaal: controle/uur).


Labo-afname cfr. staand order en/of aanvraag intensivist, arts van wacht (+
uitslagen opvragen en doorgeven aan verantwoordelijke arts).



Toedienen medicatie



Begeleiden van transporten



Beantwoorden van telefonische/stentofonische beloproepen



Uitrukken bij REA oproep
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6. PROCEDURES
Je kan alle procedures terugvinden op het zoekcentrum:
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7. VERWACHTING AFDELING TOV DE STUDENT


Op de dienst intensieve zorgen wordt de patiënt in de meest kritieke fase van
zijn ziekteproces of na een zware heelkundige ingreep geobserveerd.



Van een IZ-verpleegkundige wordt verwacht dat hij/zij inzicht heeft in de
fysiologie van de verschillende ziektebeelden.



Hij/zij moet immers de observatie en rapportering doen van de soms snel
opeenvolgende stadia van het ziektebeeld. Op deze manier werkt hij/zij nauw
samen met de Dr. Intensivist die via een goede rapportering snel en efficiënt zal
kunnen handelen.



Hij/zij moet op een logische en adequate manier prioriteiten kunnen stellen (een
onderscheid kunnen maken tussen dringende en minder dringende zaken). Soms
zullen levensreddende of dringende handelingen de voorrang krijgen op
dagelijkse verzorgingsschema's (hygiënische zorgen, wondverzorging…).



Op deze afdeling zijn er vaak patiënten met letale aandoeningen, waarbij de
meest vitale organen en hun functies falen. Het volgen van de belangrijke
parameters en het bijwonen van de specifieke technieken in dit verband zijn
voor de studenten op IZ een unieke kans om inzicht te krijgen in de verschillende
ziektebeelden en in de gebruikte technieken om deze te observeren en te
behandelen.



Als student wordt je elke dag gekoppeld aan een verpleegkundige met
vroegdienst of late dienst (indien meerdere studenten in dezelfde periode op
dienst kunnen ook nachtshiften gegeven worden). Elke verpleegkundige is
verantwoordelijk voor max. 3 ptn.
Een greep uit hun dagelijks takenpakket: hygiënische zorgverlening - controles
van vitale parameters - medicatietoediening – assisteren medische technieken informatie aan bezoekers – direct overleg met vw intensivist – bedienen van
diverse apparatuur – organiseren van transporten – z/n uitrukken bij REA
oproepen , ea ….



Voor meer specifieke verwachtingen verwijzen we naar de inscholingsschema’s.
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8. WAT DE STUDENT VAN DE AFDELING MAG
VERWACHTEN
Waarnaar moeten de meeste aandacht/inspanningen uitgaan?











Inzicht in totaalzorg van de patiënt (combineren van hygiënische zorgen en VP
technische handelingen).
Leren prioriteiten stellen (verpleegkundige handelingen volgens de
noodwendigheid).
Inoefenen van ‘primaire verpleegkundige handelingen’ zoals plaatsen
maagsonde/ blaassonde/ assistentie bij puncties.
Vervangen van een perfusie of spuitpompopstelling via kranenbalken en/of
driewegkranen
Berekenen van medicatiedosissen (regel van drie) – gebruik van oplosmiddelen
en verdunningsmiddelen
Observeren en zo nodig hulp bieden bij hoogtechnologische technieken
(intubatie – REA – hemodynamische monitoring,…).
Kennis opdoen betreffende gebruikte materialen, apparatuur, medicatie,…
Ondanks doorgedreven gespecialiseerde hulpverlening, toch blijvende aandacht
voor begeleiding en ondersteuning van de patiënt en zijn familie.
Geregeld overleg en spontane hulpverlening met afdelingsverpleegkundigen
(meewerken aan een gezonde teamwerking).
Deelname aan MDO (Multi disciplinair overleg)
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9. DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN DOOR DE
STAGIAIR
Zie bijlage 3 – Algemeen doelstellingsblad stagiairs verpleegkunde en vroedkunde.
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10. 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
eerste jaar verpleegkunde
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
Tweede en/of derde jaar verpleegkunde
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
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