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1. VOORWOORD
Beste student(e),
Het volledige team heet je van harte welkom op deze verpleegafdeling!
Met dit draaiboek willen we u de nodige achtergrond bezorgen om u op weg te
helpen naar een leerrijke stage.

Hoofdverpleegkundige
Temmerman Piet
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2. VOORSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM
Naam van de verpleegeenheid: N 3A
Telefoonnummer van de verpleegeenheid: 052/25 23 80
Geografische ligging: volg route 108, derde verdieping
Administratieve voorstelling:
 Het verpleegkundig departement:
 Hoofdverpleegkundige: Dhr. Piet Temmerman
(tel. 052/25 25 92 of intern n° 2592)
 Stagementoren:
Dhr. Mike Martin

Mevr Liesbeth Philips

Mevr. Jennifer Van Den Abbeele

Mevr Inneke De Vuyst
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Joke Caudron
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 Referentieverpleegkundigen op de afdeling:
oWerkgroep Decuwond:
Mevr Wauters Eline
oWerkgroep Pastorale: Mevr Els Verstappen
oWerkgroep Ziekenhuishygiëne: Mevr Nicole Achten
Mevr Linda Vercauteren
oWerkgroep Palliatieve: Mevr Nathalie D’Hauwe
Mevr Inneke De Vuyst
oWerkgroep Geriatrie: Dhr Temmerman Piet
Mevr Wauters Eline
oWerkgroep Diabetes: Mevr Van den Abbeele Jennifer
oMS verpleegkundige: Mevr Wauters Eline
Mevr Van den Abbeele Jennifer
oParkinson verpleegkundige: Mevr Salapatek Marta
Dhr Temmerman Piet
o Orbit verpleegkundige: Dhr Temmerman Piet
Mevr Joke Caudron
Mevr Vercauteren An

 Artsen:
 Neurologen:
Dr. Van Buggenhout
Dr. Lunskens
Dr. Oedit
Dr. Van Den Abbeele
Dr. Liessens
Dr De Poorter en dr Van Assche (vanaf 01/01/2023)
 Neurochirurgen:
Dr. D’Haen, Dr Ates, dr Ampe, - dr Van Der Vreken (vanaf 01/01/2023)
Secretaresse neurochirurgie: Mevr Hertecant Ria
 Multidisciplinair team:
 Kinesitherapie neuro: Annelies Verbiest en Esther Veirdegem (DECT 2057)
 Kinesitherapie rugchirurgie: Martine Carmeliet en Nele Ameloot (DECT
2054)
 Ergotherapie neuro: Nele Jacob en Nele De Grez (DECT 2087)
 Logopedie: Amber Verbist en Zus Dewitte (DECT 2563)
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 Sociale dienst: Roos Den Haese (DECT 2617)
 Fysiotherapie/revalidatie: Dr Marcelis (DECT 2752)
 Diëtiek: Evelien Rentmeester (DECT 2634)
 Dienstdoend neuroloog op de afdeling
Er is een wekelijks multi-disciplinair overleg op woensdag met betrekking tot alle
patiënten die in aanmerking komen voor (ambulante) revalidatie. In hoofdzaak
betreft dit patiënten na het doormaken van een beroerte.

3. DOELSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM
Verpleegkundige zorg aan gehospitaliseerde neurologische patiënten en patiënten
voor- en na neurochirurgie.

4. PATIËNTENPOPULATIE
Algemene gegevens (demografische gegevens):
De opgenomen patiënten zijn van zeer uiteenlopende leeftijd vanaf 16 jaar tot …
Gehospitaliseerde patiënten ikv beroerte verblijven op de stroke-unit (K307K309).
Pathologie, ingrepen, onderzoeken:
Volgend, een opsomming van de verschillende neurologische pathologieën:
- Epilepsie
- CVA
- Rug pathologie
- Dementie
- Ziekte van Parkinson
- Ziekte van Huntington
- Hersentrauma: hersenschudding en kneuzingen, SDH, hersenbloedingen
- Hersentumoren
- Multiple Sclerose (MS)
- Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS)
- Guillain Barré
- Meningitis

De meest voorkomende onderzoeken zijn de volgende:
- Bloedonderzoeken
- ECG, RX, CT-scan, EEG, TEE
- Klassieke pré- en postoperatieve onderzoeken
- Botscan, DAT-scan, SPECT
- EMG, geëvoceerde potentialen
- Puncties: Lumbale punctie, lokale infiltraties
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-

NMR
PET-scan

Andere pathologie specifieke behandelingen en onderzoeken:
- Testweek Duodopa (Parkinson)
- Plaatsing PEJ-sonde (Parkinson)
- Ocrevus (MS)
- Lemtrada (MS)
- Dagopnames:
* Lumbaal punctie
* Myelo-CT
* Pompstudies (VPD, VCD)
* Solu-medrolkuur
* Opstart Gilenya (MS)
* Opstart APO-GO (Parkinson)

De frequentste neurochirurgische ingrepen worden hieronder opgesomd:
- Discectomie
- Laminectomie
- Cervicale fusie
- Lumbale artrodese
- RALIF
- Trepanatie
- ….
Het plaatsen van neurostimulators gebeurt door de neurochirurg en de anesthesist
van de pijnkliniek.
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5. DAGINDELING
Uurroosters: zie arbeidsreglement (via intranet school)
Dagindeling per shift:
DAGINDELING
06:30

Aanvang vroege dienst
 Overdracht van de nachtdienst (tot 6u45)

06:45

Start ochtendverzorging volgens patiëntentoewijzing (zie
aanwezigheidsbord):
 Parametercontrole via NEWS + patiënten
identificatie(polsarmband)
 Postoperatieve controle van neurologische parameters
 Medicatiebedeling + controle op medicatie-inname
 Veneuze bloedafnames
 Glycemiebepaling vóór insuline toediening
 Start hygiënische zorgen en BEDSIDE registratie in KWS
Geplande opnames in orde maken voor operatiekwartier
(anamnese, medicatie bestellen, pré-op controles, bellen naar
vervoer)

08:00

Aanvang dagdienst:
 Korte patiënten overdracht (nuchtere patiënten, geplande
onderzoeken,..)
 Maaltijdbedeling samen met vroegdienst van toegewezen
patiënten zone
 Toediening insuline
 Eventuele hulp bieden bij maaltijd
Vroegdienst hervat de hygiënische zorgen
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08:30

09:00
09:15

11:00

11:20

11:40
11:50

12:10
12:15

 TED kousen, Dauerbinden aandoen vóór patiënt opzit
 Dagelijkse wondzorg
 Mondhygiëne
 Oog voor totaalzorg van patiënt én kamer
 BEDSIDE registratie van KWS
Dagdienst:
 Geplande opnames afwerken voor operatiekwartier (vervoer vanen naar OK na 8u door verpleegkundigen) met briefing aan
verantwoordelijke vroege van die patiënten zone
 In het weekend en op feestdagen afruimen van de
maaltijdplateaus en bedeling van water voor patiënten
 Ondersteuning bieden bij de hygiënische zorgen samen met de
verantwoordelijke vroege van die patiënten zone
 Korte pauze in keuken op N3B
 Voortzetten van de hygiënische zorgen + BEDSIDE registratie in
KWS
 Ontslagen in orde brengen (ontslagbrief medisch en
verpleegkundig, medicatie,..)
 Overnames van- en naar andere afdelingen (zoals Revalidatie, IZ)
Wanneer de hygiënische zorgen afgerond zijn:
 Linnenkarren terugplaatsen in de propere berging
 Afvalzakken die vol zijn worden dichtgeknoopt en voorzien van
sticker van N3A, linnenzakken worden dichtgeknoopt
 Verzorgingskarren worden aangevuld (materiaal terug te vinden in
steriele berging)
 In het weekend en op feestdagen staan de verpleegkundigen ook
in voor het opruimen van de spoelruimte
Middagtoer volgens patiëntentoewijzing (zie aanwezigheidsbord):
 Medicatiebedeling + controle medicatie-inname
 Glycemiebepaling
 De vroegdienst neemt middagpauze – afhankelijk van de dagdienst





Eten wordt opgediend door de dagdienst
Eventuele hulp bieden bij de maaltijd
Toediening insuline
Einde middagpauze vroegdienst




De dagdienst neemt middagpauze
In het weekend en op feestdagen worden maaltijdplateau’s
afgeruimd en koffie bedeeld.
Middagverzorging met controle van afwijkende NEWS,
controleincontinentie materiaal,…
Toediening van IV medicatie en vervangen van infuusleidingen
(zijleidingen dagelijks, hoofdleidingen om de drie dagen)
Postoperatieve controle van neurologische parameters
Patiënten die hulp nodig hebben bij transfers worden van zetel
naar bed geholpen
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14:00

14:30

15:00
15:45

KWS wordt opnieuw BEDSIDE geregistreerd
Korte overdracht van de dokterstoer door de
hoofdverpleegkundige aan de verantwoordelijke verpleegkundige
van die zone
 Bloedafnames en aanwijskaarten voor nuchtere patiënten voor de
volgende dag worden klaargelegd door de late dienst
 Overdracht aan bed van de verantwoordelijke vroege aan de
verantwoordelijke late van die zone
 Op maandag, woensdag en vrijdag overdracht door de
hoofdverpleegkundige (hierbij beantwoordt de dagdienst de
beloproepen)
 14u36 einde shift vroeg dienst
 Overnames van- en naar andere afdelingen
 Medicatielevering van apotheek wordt weggezet
Aanvang van de namiddagverzorging:
 Parametercontrole via NEWS + patiënten
identificatie(polsarmband)
 Postoperatieve controle van neurologische parameters
 Medicatiebedeling + controle op medicatie-inname
 Glycemiebepaling
 Patiënten die hulp nodig hebben bij transfers worden van bed naar
zetel geholpen

16:50



De late dienst gaat pauzeren afhankelijk van de dagdienst

17:00





Eten wordt opgediend door de dagdienst
Toediening insuline
Eventuele hulp bieden bij de maaltijd

17:20



Einde van pauze van late dienst

17:30



Einde shift van de dagdienst

18:00




IV medicatie wordt aangehangen
Afdienen van maaltijdplateau’s, koffiekannen worden in de keuken
leeggegoten + uitgespoeld
Klaarleggen van de geplande opnames voor de volgende dag
Medicatielevering van apotheek wordt weggezet



19:00

21:00
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Aanvang van de avondverzorging:
 Medicatiebedeling + controle op medicatie-inname
 Controle van afwijkende NEWS
 Glycemiebepaling
 Patiënten die hulp nodig hebben bij transfers worden van zetel
naar bed geholpen
 Afvalzakjes van de medicatiekar worden geledigd
 Afvalzakken die vol zijn worden toegeknoopt en voorzien van
sticker van N3A, linnenzakken worden toegeknoopt
 Overdrachtsblad wordt aangepast door de verantwoordelijke late
per patiënten zone
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21:45
22:00









00:30

01:30











03:30
05:00

06:00
06:30
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Aanwezigheidsbord wordt aangepast voor de volgende dag
Aanvang nacht dienst
Overdracht van de late dienst (tot 22u)
Afhalen van de nachtpieper bij N3B door de ster
De nachtverpleegkundigen gaan samen langs bij alle patiënten van
N3A met controle van de infusen + postoperatieve controle van
neurologische parameters
De ster beantwoordt vervolgens alle beloproepen van N3A&B tot
0u30
De niet-ster legt de medicatie klaar voor de volgende dag per
patiënt en per zone
Verzorgingstoer:
Parametercontrole en controle neurologische parameters bij
postoperatieve patiënten
Aanhangen van IV medicatie
Incontinentiemateriaal controleren en vervangen
Wisselhouding geven aan bedlegerige patiënten
BEDSIDE registratie in KWS
De ster beantwoordt enkel de bellen van N3A
De niet-ster hervat het klaarleggen van de medicatie voor de
volgende dag per patiënt en per zone
Op woensdagnacht gebeurt de wekelijkse afrekening van de IVmedicatie
Medicatiebladen worden zo nodig overgeschreven
Klaarleggen van de ontslagen voor de volgende dag
De ster beantwoordt opnieuw de beloproepen van N3A&B
Verzorgingstoer:
Parametercontrole en controle neurologische parameters bij
postoperatieve patiënten
Aanhangen van IV medicatie
Incontinentiemateriaal controleren en vervangen
Wisselhouding geven aan bedlegerige patiënten
BEDSIDE registratie in KWS
Glycemietoestel wordt geijkt
Klaarmaken van de koffie voor N3A&B
Aanpassen van het overdrachtsblad
Aanvang vroege dienst
Overdracht van de nachtdienst (tot 6u45)
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6. PROCEDURES
Je kan alle procedures terugvinden op het zoekcentrum via intranet :

7. Stagetraject Dienst Neurologie/Neurochirurgie
(N3A)
Omschrijving
De ideale plaats als je een echte uitdaging wil aangaan…
Wat de neurologische zorg zo apart maakt is de complexiteit. Het tast de persoon in
zijn geheel aan…
Het is een uitdaging om de pathologie op te sporen, patiënten en familie te
begeleiden en multidisciplinair de best mogelijke zorg te geven. Deze aparte
vaardigheden geven wij je mee.
Onze afdeling is een gecombineerde afdeling. Dit wil zeggen dat je zowel de
aspecten van de interne als van de chirurgische geneeskunde kunt beleven. Onze
patiënten zijn zowel patiënten met een neurologische aandoening als patiënten en
een neurochirurgische ingreep.
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Leerkansen stagetraject
Je krijgt de gelegenheid om verpleegtechnische handelingen verder in te oefenen.
Maar verpleegkunde is meer dan wassen en plassen! Je krijgt inzicht in klinisch
neurologisch onderzoek en andere onderzoekstechnieken. Zo leer je labo’s en
beeldvorming te interpreteren en krijg je écht inzicht.
Je hebt mogelijkheden om psychosociale vaardigheden in te oefenen (open en
eerlijke communicatie, motiveren, gezondheidsvoorlichting, educatie, slecht
nieuwgesprek).
Verwachtingen afdeling tov de student
Fundamentele gedragsregels:









Breng het nodige geduld op
Luister voldoende naar klachten van patiënten en familie: respecteer hun
opvatting
Neem je verantwoordelijkheid
Zorg voor een goede sfeer op de afdeling door elkaar te steunen en te
helpen. Zelfs patiëntverpleging kan niet goed zijn zonder de hulp van
collega’s.
Respecteer de shiften
Evidence Based werken
Stel jezelf de vraag ‘waarom’ of ‘hoe komt dat?’

Enkele praktische tips:














Je beschikt over een eigen thermometer.
Beantwoord spontaan beloproepen.
Na elke verzorging vul je de verzorgingskar spontaan aan.
Volle linnenzakken worden opgeruimd en in de afvalberging gezet.
Een blauwe afvalzak voorzie je van het N3A-etiket.
Denk aan orde, ook op de kamers.
Laptops/bloeddrukmeters inpluggen na gebruik.
Bij defect van je KWS login-code, vraag raad aan een verpleegkundige.
Wil je de KWS toepassing nog eens inoefenen, zie: Zoekcentrum: KWS voor
studenten.
Stage-uren steeds in overleg met stagementoren, we rekenen op je
flexibiliteit en stiptheid!
Laat je telefoonnummer achter zodat we je steeds kunnen bereiken indien
nodig.
Voor studenten van het 3e jaar: tijdens je MEP wordt je gekoppeld aan 1
(hoofd)verpleegkundige.
Biedt spontaan en dagelijks je evaluatieformulier en overzichtslijst van je
stage-uren aan en laat deze op dienst liggen.
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8. DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN DOOR DE
STAGIAIR
In bijlage vind je een algemeen doelstellingsblad voor stagiairs
verpleegkunde/vroedkunde.
Eerste jaar
1. CVA-patiënten verplegen volgens NDT (Neuro-Development-Training) –concept
(Bobath):
 Installeren in bed, zetel, rolstoel
 Correcte positionering van plegisch/paretisch lidmaat
 Mobilisatie
 ADL-training
 Detectie + anticiperen op specifieke CVA problematiek:
* Afasie
* Dysfagie
* Neglect
* Apraxie
* Hemianopsie
*…
2. Afname van gestandaardiseerde schalen:
 Aangaande de neurologische status:
GCS: Glasgow Coma Schaal
 Aangaande de graad van hulpbehoevendheid:
RHS: Rankin Handicap Scale
Barthel-index
 Aangaande de mentale toestand:
MMSE: Mini Mental Scale Exam
 Aangaande de pijn:
NRS: Numeric Rating Scale
3. Kennismaking met het zorgteam rond de CVA-patiënten:
 Kinesitherapeuten
 Logopediste
 Ergotherapeuten
 Sociaal verpleegkundige
 Fysiotherapeuten
 Neurologen
 Psycholoog
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4. Patiënten met rug pathologie:
 Correcte mobilisatie: patiënten in en uit bed helpen, ‘draaien en block’
aanleren
 DAV
 Neurologische parametercontrole
5. Manutentietechnieken inoefenen
6…
Tweede jaar
Verdere inoefening van aangeleerde verpleegtechnische handelingen in eerste jaar.
1. Kennismaking met de diverse operatietechnieken op afdeling:
 Neurochirurgie: - plaatsing ventriculo-peritoneale drainage
- trepanatie
 Rug pathologie: - Discectomie
- Discusprothese
- Artrodisc
- laminectomie
- ALIF
- RALIF
- PlIF
2. Specifieke verpleegkundige observaties: postoperatieve neurologische
parameters, …
3. Wondzorg: verzorgen en verwijderen redondrain
4. Assistentie bij lumbale punctie:
 Therapeutisch (evacuerend)
 Diagnostisch
5. Bijwonen teamoverleg
6. Bijwonen multidisciplinair overleg op woensdag
7. Werking kiné, ergo, logo meevolgen
8. Stroke-opname volgen van opname tot ontslag
9. Verblijfskatheter plaatsen
10. Nasogastrische sonde plaatsen
11…
Derde jaar
Verdere inoefening van aangeleerde verpleegtechnische handelingen in eerste en
tweede jaar.
1. Neurochirurgie:
 Verschillende aandoeningen en operatie technieken kunnen benoemen en
specifieke aandachtspunten aanhalen.
2. Ventrikeldrainage:
 Principe
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Verpleegkundige observaties
Assisteren bij afname van een liquorstaal
Assisteren bij verwijderen van ventrikeldrain

3. Organisatie van een patiënten zone
4. Medicatiebedeling uitvoeren onder toezicht
5. Bijwonen van neurochirurgische ingrepen
6. Verfijnen van verpleegkundige basistechnieken
7. Nachtdiensten
8. Kennismaking met zorgondersteunende diensten:
 Spoedopname
 Operatiekwartier
 Medische Beeldvorming
 Raadpleging voor technische onderzoeken
Vierde jaar
Samen met de mentor, de hoofdverpleegkundige en de artsen bieden we jou de kans
om inzichten te krijgen, casussen te analyseren, interdisciplinair te handelen en
zelfstandig beslissingen te nemen over jouw patiënten.
Tijdens je stage van 11 weken op de dienst wordt verwacht dat je een eigen
verbetervoorstel uitwerkt volgens de PDCA-cyclus. Samen met het team kan je een
bepaald topic met verbeterpotentieel aanpakken waarbij je zal instaan voor
opvolging en observatie/metingen en waarbij je collega’s binnen het team zal
coachen.
Fasen binnen het stagetraject:
Fase 1:
Week 1-4
1. Tijdens week 1 tot en met 4 verken je de afdeling, maak je kennis met de meest
voorkomende neurologische aandoeningen en neurochirurgische ingrepen en verfijn
je de verpleegkundige basistechnieken.
2. Stel een persoonlijk ontwikkelingsplan op.
Fase 2:
Week 5-6-7
1. Kennismaking met het interdisciplinaire team door telkens een volledige dag mee
te volgen met iedere discipline (kine, ergo, logo, diëtiste, sociaal verpleegkundige)
2. Mee toeren met de artsen en de hoofdverpleegkundige.
3. Kennismaking met de raadpleging neurologie/neurochirurgie: volgen van
consultaties neuroloog en neurochirurg, raadpleging Parkinson-verpleegkundige,
raadpleging MS-verpleegkundige, geheugenraadpleging en technisch neurologische
onderzoeken zoals EEG,…
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Fase 3:
Week 8
1. Kennismaking met het zorgtraject van een neurologische of neurochirurgische
patiënt van opname tot ontslag. Voor stroke-patiënten houdt dit in het volgen van
een patiënt van spoed, via medische beeldvorming tot de afdeling.
2. Meevolgen van neurochirurgische ingrepen.
3. Zelfstandig opvolgen van een aantal patiënten. Zorgplanning, prioriteren en
organisatie worden meer en meer belangrijk tijdens deze fase.
4. Evaluatie van je persoonlijk ontwikkelingsplan en bepalen van sterktes en
werkpunten.
Fase 4:
Week 9-10-11
1. Toenemende autonomie d.m.v. het zelfstandig opvolgen en verzorgen van
patiënten binnen een jou toegewezen zorgzone. Zorgplanning, prioriteren en
organisatie zijn zeer belangrijk in deze fase.
2. Actievere rol aannemen in het interdisciplinair overleg en communicatie naar
patiënt en familie.
3. Opnemen van verantwoordelijkheden in de rol van hoofdverpleegkundige binnen
de coördinatie van de dagelijkse zorgverlening.
Bemerkingen:
Soms kan het traject verschuiven qua dagen, bv afhankelijk van verlof van betrokken
personen, interessante operaties, beschikbaarheid,…
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9. Bijlagen
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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e

1 x

2e x

3e x

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

Draaiboek N 3A

Gekend

22

Doelstelling

Uitgevoerd
1 x
2e x
e

3e x

