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VERWELKOMING
In naam van ons team HARTELIJK WELKOM OP N3B !
Beste student(e)
Je onthaal in het ziekenhuis gebeurt door de stagebegeleiders Sofie of Philippe, die je
verder begeleiden tot aan de verpleegpost.
Een collega van de afdeling zorgt voor een rondleiding op onze dienst.
We verwachten een patiëntveilige zorg, kwaliteitsvol handelen, vlotte en verzorgde
taal en een respectvolle houding.
Aarzel niet om tijdens je stage vragen te stellen aan de medewerkers.
Met deze infobrochure willen we je de nodige informatie bezorgen om je op weg te
helpen om deze stage tot een goed einde te brengen.
De kwaliteit van je stage bepaal je zelf door actief mee te werken, kritisch te zijn,
voorstellen te doen, vragen te stellen…
Wij wensen je alvast een leerrijke stage toe, veel succes!

Hoofdverpleegkundige
Verhofstadt Nathalie 052 25 23 89
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Adjunct hoofdverpleegkundige
Bruggeman Karine 052 25 23 81
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VOORSTELLING VAN DE DIENST
Naam van de afdeling
N3B - route 107 - 31 bedden
Telefoonnummer
Hoofdverpleegkundige 052 25 23 89
Adjunct-hoofdverpleegkundige 052 25 23 81
Ligging
N staat voor Noordvleugel van het ziekenhuis
3 staat voor 3de verdieping
B staat voor beddenhuis
Kamernummers
K310 tot K318
K328 tot K336
1-persoonskamers: K 311 - K 317 - K 318 - K 329 - K336

Stagementoren
Moens Laura
Buys Thibault
Scholliers Melissa
Rombaut Jana
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Artsen
CARDIOLOGEN
Dr. Geraedts Joost
Dr. Sennesael Ellie
Dr. Van Driessche Luc
Dr. Sarens Tom
Dr. Bodea Oana
Dr. Vanduynhoven Philippe
Dr. Vanoverbeke Hans
Dr. Bruylants Bruno (kindercardioloog)
ENDOCRINOLOGEN
Dr. Robbrecht Saskia
Dr. Ivens Caroline
Dr. Veldeman Laurens
VAATCHIRURGEN
Dr. Deloose Koen
Dr. Callaert Joren
Dr. De Waele Jessica

Logistiek medewerker
Er is geen vaste logistiek medewerker verbonden aan onze afdeling. Tijdens de week
verdeelt de logistiek medewerker de dagtaak over N3A en N3B met als werkterrein
vnl. de afdelingskeuken en de spoelruimte.
De logistiek medewerker is verantwoordelijk voor het afdienen van ontbijt en
middagmaal, maken van koffie, bedelen van koffie rond 13.00u, algemene netheid in
de keuken en de spoelruimte, nakijken van voedingswaren op vervaldata, bestellingen
keukenmateriaal,…
Hou de afdelingskeuken en de koelkasten (o.a. medewerkerskoelkast) proper!
Van studenten wordt verwacht dat ze meehelpen bij het opdienen en een handje
toesteken in de spoelruimte (als er geen verpleegkundig werk is).
Jullie focus is ‘verpleegstage’, maar hulp in de spoelruimte is een waardering voor onze
logistiek medewerker. In het weekend en op feestdagen is er géén logistiek waardoor
jullie samen met de verpleegkundigen meer betrokken zullen zijn bij het logistieke
werk.
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Schoonmaak
We werken met een vast team van 4 schoonmaaksters die dagelijks van 08.00u tot
16.15u instaan voor het onderhoud van onze afdeling.

Diensten waarmee wordt samengewerkt
 VIU - 2de verdieping (route 81)
Sinds juli 2004 gebeuren vaatheelkundige ingrepen niet meer in het
operatiekwartier, maar in de Vasculaire Interventie Unit (VIU). Deze VIU heeft
gezorgd voor een grote sprong voorwaarts in de kwaliteit, de nauwkeurigheid
en de trefzekerheid van de vaatingrepen. Voor de patiënt betekent dit een
opmerkelijk beter klinisch resultaat én een sneller herstel.
 Voetkliniek - 2de verdieping (route 78)
Bij patiënten met diabetes kunnen de voeten zeer kwetsbaar zijn. De voeten
kunnen infecteren en er kunnen wondjes ontstaan, die snel verergeren. Deze
diabetische voet vergt een nauwgezette opvolging en verzorging. Personen
met diabetes kunnen hiervoor terecht in de multidisciplinaire diabetische
voetkliniek, één van de 22 door de overheid erkende centra. Verder worden
in de voetkliniek patiënten met complexe wonden na vaatchirurgie/pathologie
verder opgevolgd op het VEC (Vaat Expertise Centrum).
 Diabetescentrum - 1ste verdieping (route 45)
Het diabetesteam voor medische begeleiding, informatie en educatie van
ambulante patiënten bestaat uit: een arts-diabetoloog, gespecialiseerde
verpleegkundigen, diëtisten, een podoloog en een psycholoog.
 Raadpleging Cardiologie - 1ste verdieping (route 46)
o Raadpleging cardiologen/functieonderzoeken
gehospitaliseerde patiënten
o Nieuw vanaf
01/09/2019:
het
Contactpersoon Evelien Cornelis 052 25 20 28
 Fysische geneeskunde - 3de verdieping (route 109)
Cardiale revalidatie
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voor

ambulante

en

hartfalencentrum

PATIËNTENPOPULATIE - DIVERSE PATHOLOGIEËN
Leeftijdscategorie
16 jaar en ouder
Gezien de grote variatie van pathologieën is er een mix van jonge en oudere
patiënten.
Voornaamste opname indicaties per specialisme

Vaatchirurgie
PTA/ENDO = percutane transluminale angioplastie/endovasculaire ingreep
Via een prik in de lies (onder lokale verdoving) wordt de liesslagader aangeprikt.
Indien er geen acces mogelijk is via de lies wordt de arteria brachialis aangeprikt ter
hoogte van de elleboogplooi. Deze endovascuaire behandeling is van toepassing voor
vernauwingen ter hoogte van o.a. de carotis, de renalis, de iliaca, de femoralis, de
poplitea, het onderbeen,…
EMBOLECTOMIE is de operatieve verwijdering van een arterieel embool om acute
ischemie te voorkomen
EVAR = endovasculaire aorta aneurysma repair via een kleine incisie in beide liezen
DVT = diep veneuze trombose; invasieve behandeling met vena cava filter
AXILLO UNIFEMORALE - BIFEMORALE BYPASS = overbruggingsoperatie waarbij men
de arteria axillaris met de arterie femoralis verbindt d.m.v. een prothese uit kunststof.
Afhankelijk van de aanhechting van de arteria femoralis onderscheiden we uni- of
bifemoralis. Er wordt dus een bypass aangelegd om revascularisatie te verkrijgen met
de bedoeling wondgenezing bij arteriële ulcera te bevorderen en claudicatio klachten
op te heffen.
AAA KLASSIEK = abdominaal aorta aneurysma klassiek is een chirurgische ingreep
waarbij via een incisie in het abdomen het aorta aneurysma behandeld wordt.
FP1-FP2-FP3 - FEMORO-POPLITEALE BYPASS = operatie waarbij de chirurg een
overbrugging aanlegt tussen de arteria femoralis en de arteria poplitea. Dit kan met
een prothese uit kunststof of door het transplanteren van weefseleigen materiaal.
TROMBOLYSE/TROMBECTOMIE = verwijderen van verstopping in slagader met
urokinase en heparine. Bij een trombectomie wordt een speciale katheter ingebracht
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waaraan een soort boortje zit dat de kalk/stolselvorming losmaakt en wegzuigt zodat
het niet met de bloedstroom meegaat.
VARICECTOMIE = operatief verwijderen van spataders
ERYSIPELAS = Wondroos is een acute infectie van de oppervlakkige huidlaag door
bacteriën, meestal streptokokken. Vaak is er sprake van een wondje of andere
beschadiging van de huid waardoor bacteriën eenvoudig in het weefsel kunnen
komen. Dit kan een gewoon wondje zijn, maar bijvoorbeeld ook een
(voet-)schimmelinfectie of een splinter. Zelfs een wondje dat met het blote oog niet
zichtbaar is kan een mogelijkheid zijn waardoor een bacterie het lichaam binnen kan
komen. Behandeling met antibiotica moet zo snel mogelijk worden ingesteld om
ernstige complicaties te voorkomen.
AMPUTATIES onderste ledematen
VAC - therapie = Vacuüm Assisted Closure. Bij deze behandeling zorgt een pomp voor
onderdruk of een vacuüm in de wond. Hierdoor wordt overtollig wondvocht afgevoerd
naar een opvangbeker. Deze therapie bevordert tegelijkertijd de bloedcirculatie en
vermindert de zwelling rondom de wond, waardoor de wond sneller geneest.
VATS - lobectomie = Video-Assisted Thoracic Surgery
Is een operatie via een kijkoperatie in de borstkas die wordt toegepast bij
geselecteerde patiënten met longkanker in een vroeg stadium. Deze videogeassisteerde techniek zorgt, door kleinere toegangswonden in de borstkas in
vergelijking met de klassieke techniek, voor een sneller herstel en minder pijn na de
operatie. Ook bij bepaalde goedaardige letsels of bij metastatische longletsels kan de
VATS-techniek worden toegepast.
Cardiologie
INFARCT = Bij een hartinfarct wordt een kransslagader in het hart afgesloten door een
bloedstolsel. Het hart raakt blijvend beschadigd. Door vernauwingen in de
kransslagaders eerder op het spoor te komen, zijn hartinfarcten te voorkomen.
ANGINA PECTORIS = Bij angina pectoris krijgt een deel van de hartspier te weinig
zuurstof. Het zuurstoftekort wordt meestal veroorzaakt door een vernauwing van de
kransslagaders. Dit veroorzaakt een typische pijn die we hartkramp of angina pectoris
noemen. Kenmerken van angina pectoris: een beklemmende drukkende pijn achter
het borstbeen. Soms het gevoel of er een band om de borstkas zit. De pijn straalt vaak
uit naar de linkerarm of naar de kaken en soms naar de rug of schouderbladen. Soms
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is er pijn op andere plaatsen, bijvoorbeeld in de rechterarm in plaats van in de
linkerarm.
SYNCOPE = Syncope, of simpelweg 'flauwvallen', is het plotse verlies van bewustzijn.
Het treedt op wanneer je lichaam onvoldoende reageert op de daling van je
bloeddruk. De bloedvaten vernauwen zich niet en je hart gaat langzamer kloppen.
Daardoor is er even te weinig bloed en dus ook te weinig zuurstof in de hersenen,
waardoor je kort buiten bewustzijn kunt raken. Soms treden er bij een syncope ook
stuiptrekkingen op waardoor het vaak verward wordt met epilepsie. Bij onze
patiënten met syncope ligt een hartaandoening meestal aan de basis, o.a.
hartritmestoornissen, klepafwijkingen, pericarditis, ASD (atrium septum defect - een
opening tussen de linker en de rechter voorkamer)
PERICARDITIS = Pericarditis is een ontsteking aan het hartzakje, een dubbel vlies
omheen het hart. Dit stevig elastisch vliesje beschermt het hart tegen infecties en
zorgt ervoor dat het hart op zijn plaats blijft zitten.
De symptomen verschillen tussen een acute en een chronische pericarditis.
Bij een Acute pericarditis treden de volgende klachten op: felle pijn in de borststreek,
toenemend bij beweging, inademen of plat liggen, koorts, grieperig gevoel,
kortademigheid
Chronische pericarditis geeft doorgaans geen grote pijn. We zien de volgende
klachten: hoesten, vermoeidheid, opgeblazen gevoel, kortademigheid, vochtophoping
in de buik en de benen
MYOCARDITIS = is een ontsteking van de hartspier, die instaat voor de pompfunctie
van het hart. De ontsteking is meestal het gevolg van een virus. Het kan al na enkele
weken zorgen voor hartfalen en ritmestoornissen als het hart erg beschadigd is door
de ontsteking. De vooruitzichten zijn afhankelijk van de schade aan de hartspier.
Indien de patiënt ernstig hartfalen heeft ontwikkeld, is de prognose slechter en is
behandeling noodzakelijk. Een myocarditis kan op alle leeftijden voorkomen.

HARTFALEN = Bij hartfalen werkt het hart minder goed. Het pompt niet genoeg
bloed rond om alle spieren en organen te voorzien van zuurstof en voedingsstoffen.
Dit kan leiden tot vermoeidheid, kortademigheid en vochtophouding.
Hartfalen is de afgelopen jaren sterk toegenomen; het komt momenteel voor bij
ongeveer 2% van de bevolking. Hartfalen ontstaat omdat het hart een beschadiging
opliep (bv. na een hartinfarct) of langdurig overbelast werd (bv. door langdurige
hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, overmatig alcoholgebruik,…).
Vaak gaat het om oude, fragiele patiënten, die tegelijk met de hartzwakte een aantal
andere gezondheidsproblemen hebben, zoals diabetes of ondervoeding. Mensen
met hartfalen hebben nood aan intense en deskundige begeleiding.
TELEMETRIE = onze patiënten met hartritme- en geleidingsstoornissen worden aan
de telemetrie gelegd. Telemetrie is cruciaal voor de klinische evaluatie van onze
patiënten voor het opstarten/bijsturen van de behandeling. Belangrijke
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aandachtspunten zijn gebundeld in een pancarte die toegevoegd is bij deze brochure
als bijlage (1).
ECG = Electrocardiogram
Geeft informatie over de hartfrequentie en het hartritme, over de wijze waarop de
impulsgeleiding plaats vindt en over de toestand van de hartspier.
CORONAROGRAFIE = Ons ziekenhuis werkt voor cardiologische ingrepen en/of
onderzoeken nauw samen met het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in Aalst.
De eigenlijke coronarografie zal dus plaatsvinden in Aalst. Voor het vervoer
heen/terug naar Aalst/Dendermonde wordt er samengewerkt met het ambulance
centrum van Dendermonde.
Een coronarografie is een röntgenonderzoek waarbij de coronairen of kransslagaders
in beeld worden gebracht door middel van contraststof.

PCI = percutane coronaire interventie. Als de cardioloog tijdens een coronarografie
vaststelt dat één of meerdere kransslagaders vernauwd of verstopt zijn, dan kan
er worden overgegaan op een PCI, oftewel een ballondilatatie en stentimplantatie.
De aanwezige vernauwing wordt open geblazen door middel van een kleine ballon
en er wordt een stent geïmplanteerd om het bloedvat open te houden. Dit gebeurt
met katheters die via de pols of de lies opgeschoven worden tot aan het hart. Dit kan
soms meteen na het onderzoek gebeuren.
TAVI = Transcatheter Aortic Valve Implantation. Bij een ernstige vernauwing van de
aortaklep zijn de klepbladen aan elkaar gegroeid waardoor ze niet meer goed open
gaan. Dit geeft een extra belasting aan het hart waardoor het hart harder moet
pompen om het bloed rond te krijgen. Zonder behandeling overlijdt de meerderheid
van de patiënten binnen de 5 jaar.
TAVI is een behandelingstechniek waarbij artsen de aortaklep 'percutaan' vervangen.
Dat wil zeggen: via de liesslagader. De chirurg plaatst bij een TAVI een
aortakunstklep van biologisch materiaal met behulp van een katheter.
EFO = Elektrofysiologisch onderzoek is een onderzoek waarbij de arts een
hartritmestoornis opwekt en onderzoekt. Het elektrofysiologisch
onderzoek geeft nauwkeurige informatie over welk soort ritmestoornis het gaat en
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waar exact in het hart ze ontstaat. Dit gebeurt via de lies waarbij een of meerdere
elektrodekatheters ingebracht en opgeschoven worden tot in het hart.
ABLATIE = Een ablatie volgt soms direct op het elektrofysiologisch onderzoek, maar
wordt ook als aparte behandeling ingepland. Bij ablatie schroeit de cardioloog de
oorsprong van hartritmestoornissen weg in het hart.
TTE = Transthoracale echocardiografie
Echografie waarbij een speciale sonde op de borstkas wordt geplaatst om via
geluidsgolven (echo's) het hart en de bloedsomloop in het hart in beeld te brengen.
TEE = Trans-oesofagale echocardiografie
Een echocardiografie via de slokdarm laat toe om het hart met meer detail in beeld
te brengen. Daarvoor wordt, doorgaans onder plaatselijke verdoving, een slangetje,
(de endoscoop) in de slokdarm ingebracht.
In sommige gevallen wordt er contrastvloeistof toegediend via een infuus in de arm.
Dit is om te kijken of er een doorgang is tussen de rechter en linker voorkamer
(atrium).
CT ANGIOGRAFIE = De coronaire CT-angiografie is een zeer recente techniek om het
hart te onderzoeken en om vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Via
een eenvoudig infuus met contraststof en een hoogwaardige scanner worden
beelden gemaakt van de kransslagaders maar ook van de andere structuren zoals
hartspier en hartkleppen.
Met de scanner kan ook de doorgankelijkheid van sommige stents en van
overbruggingen geëvalueerd worden.
PM PACEMAKER = Een pacemaker registreert het hartritme en geeft impulsen
wanneer het ritme onder een bepaalde drempel zakt. Een pacemakersysteem bestaat
uit twee delen: de pulsgenerator, die net onder het sleutelbeen onder de huid wordt
ingeplant; de geleidingsdraden die via een ader in het hart worden ingebracht. Er
bestaan verschillende soorten pacemakers, die op tal van manieren kunnen
geprogrammeerd worden. Sommige pacemakers registreren de beweging van het
lichaam of de ademhaling en passen de stimulatiefrequentie aan de fysieke activiteit
aan.
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ICD = Implanteerbare Cardioverter Defibrillator
Een inwendige defibrillator of ICD is een speciaal soort hartstimulator dat wordt
geïmplanteerd
bij
mensen
die
lijden
aan
levensgevaarlijke ritmestoornissen zoals kamerfibrillatie. Wanneer het toestel deze
ritmestoornis detecteert, reageert het met een afgifte van een elektrische schok,
waardoor het hart weer naar zijn normale ritme terugkeert. Net als een pacemaker is
het een klein schijfvormig metalen toestelletje, met één of meerdere elektroden (een
soort van kabels). In het toestel zit er een batterij die gedurende verschillende jaren
in staat is om elektrische impulsen te geven. Als deze batterij leeg is, dient er een
nieuwe ICD geïmplanteerd te worden. De electroden kunnen doorgaans blijven zitten
waardoor deze procedure veel sneller en eenvoudiger is dan de eerste implantatie. De
arts kan bij elke controle van het toestel de levensduur ervan opvolgen.
CV CARDIOVERSIE = Cardioversie is een behandeling van hartritmestoornissen.
Tijdens de cardioversie wordt door middel van een apparaat een elektrische impuls
(een stroomstoot) door het hart geleid. Deze impuls herstelt het onregelmatige
hartritme. Een cardioversie gebeurt steeds op IZ. Cardioversie kan gebruikt worden
voor verschillende soorten hartritmestoornissen. Meestal echter wordt het toegepast
bij ‘boezemfibrilleren’ of bij ‘boezemflutter’.
Boezemfibrilleren = de voorkamers (boezems) van het hart trekken niet actief samen,
ze trillen alleen, en wel met een onregelmatig ritme; hierdoor stroomt het bloed
trager (te traag) naar de hartkamers

Endocrinologie
DIABETES
Diabetes (mellitus) of suikerziekte is een stofwisselingsziekte die wordt gekenmerkt
door een tekort aan insuline. Door het tekort aan insuline ontstaat een teveel aan
bloedsuiker (glucose) in het bloed.
Diabetes is een ziekte waarbij de mens onvoldoende energie kan halen uit de suikers
in zijn voeding. De glucose stapelt zich daardoor op in het bloed.
Er zijn 2 soorten diabetes:
 Type 1: het lichaam maakt zelf geen insuline meer aan
 Type 2: het lichaam maakt wel nog insuline aan maar onvoldoende
GLYCEMIE
minder dan 60mg/dl = suikergehalte te laag = HYPOglycemie
meer dan 180mg/dl = suikergehalte te hoog = HYPERglycemie
DIABETES - TEACHING
Hierbij wordt de patiënt een 5 tal dagen opgenomen met als bedoeling de
suikerwaarden op peil te houden, de nodige onderzoeken uit te voeren en een
aangepaste behandeling op te starten. Patiënten worden tijdens hun opname
geëduceerd en indien mogelijk gestimuleerd tot zelfzorg.
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INSULINEDRIP
Dit is een insulineoplossing die via een infuus over 24 of 48 uur wordt toegediend.
Gedurende deze periode wordt uw bloedsuikergehalte minstens elke 2 uur
gecontroleerd. Daarna wordt insuline opgestart.
7-PUNTSCURVE
Het suikergehalte wordt 7 maal gecontroleerd: 1 uur vóór en 2 uur na elke maaltijd
en voor het slapengaan. Op basis hiervan zullen de aanpassingen van de insuline
gebeuren.
EDUCATIE
 Uitleg over de glucosemeter
 Optrekken van insuline
 Toedienen van insuline
ONDERZOEKEN
 Bloedafname
 ECG
 Urinesediment
 Echo abdomen
 24u urine verzameling
 Cardiologisch onderzoek
 RX thorax
 Oftalmologisch onderzoek
 Duplex halsvaten + onderste ledematen
 EMG onderste ledematen
 Advies van de diëtiste
 Bezoek aan het diabetescentrum
 Eventuele raadpleging bij de voetkliniek en/of sociale dienst
BIJNIER-PANCREAS- en HYPOFYSEPATHOLOGIE
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WERKING N3B
Shiften

Code saga
02
72
80
91

Shift + uren
06.30u - 14.36u pauze 30´
12.54u - 21.00u pauze 30´
13.54u - 22.00u pauze 30´
21.45u - 06.45u

Week
4
1
3
1

Weekend + FD
4
1
2
1

De
personeelsbezetting
kan
wijzigen
bij
ziekte/verlof(periode).
De
personeelsbezetting kan in het weekend wijzigen op basis van het aantal patiënten.
(beslissing directie)
Er is gedurende het hele jaar (ook in het weekend en op feestdagen) tijdens de nacht
een verpleegkundige van de mobiele nacht aanwezig tijdens de volledige shift. Het
werkterrein van de collega mobiele nacht is N3A én N3B. Hij/zij helpt beide diensten
volgens vaste afspraken.
Patiëntentoewijzing
4 zones - 9 patiënten per zone
Zone 1 K310 - K313
Zone 2 K314 - K318
Zone 3 K336 - K333 + K329
Zone 4 K328 - K332

1 PK
K311
K 317 - K318
K 336 - K329

Wij werken met patiëntentoewijzing. Patiëntentoewijzing betekent concreet dat elke
verpleegkundige binnen de shift verantwoordelijk is voor een aantal patiënten in
aaneensluitende kamers (= zones). Er is oog voor continuïteit en een patiënt wordt zo
lang mogelijk aan dezelfde verpleegkundige toegewezen. Je voert de totaalzorg uit:
van medicatie, hygiëne, voeding en wondzorg over emotionele ondersteuning bieden
tot het patiëntendossier (KWS), aanpassen voeding en opvolgen van de onderzoeken.
Patiëntentoewijzing betekent ZEKER NIET dat iedereen enkel zijn toegewezen
patiënten verzorgt! Wij zijn een team en helpen elkaar bij de zwaardere zorgen. Als je
zone is afgewerkt, help je je collega’s die nog bezig zijn.
Patiëntentoewijzing betekent wel dat jij de eindverantwoordelijkheid draagt over jouw
patiënten, dat jij verantwoordelijk bent voor correcte registratie van de zorgen in KWS
en dat jij weet hoe het met jouw patiënten is gesteld.
Patiëntenoverdracht
Een gestructureerde patiënten-overdracht is cruciaal wanneer we veilige en
kwalitatieve zorg willen geven. Verplegen is heel vaak communiceren. De kans op
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fouten maken is groot. Wij hechten op onze afdeling dan ook ontzettend veel belang
aan een correcte, volledige overdracht volgens de SBAR-methode.
De overdracht van de nachtdienst naar de vroegdienst en van de laatdienst naar de
nachtdienst vindt plaats in de verpleegpost.
De overdracht van de ochtendshift naar de laatdienst gebeurt via ‘bedside briefing’
(ZOB=zorgoverdracht aan bed). De zorgoverdracht aan bed kan omschreven worden
als een gestructureerde methode van informatieoverdracht tussen verpleegkundigen
onderling in het bijzijn van de patiënt (en familie) om zo tot meer betrokkenheid van
de patiënt (en zijn familie) te komen en deze te beschouwen als essentiële partners
van het zorgproces en het volledige team van zorgverleners. Het kadert volledig
binnen de principes van persoonsgerichte zorg. Wij geloven dat het patiënten kan
ondersteunen in het behalen van hun persoonlijke gezondheids-doelstellingen met
hogere patiënttevredenheid, patiëntveiligheid en kwaliteit van de zorg als gevolg.
We beginnen graag stipt aan de overdracht!
Elke dinsdagochtend is er MO (multidisciplinair overleg) om 11:30u in de verpleegpost.
De adjunct-hoofdverpleegkundige/verantwoordelijke heeft overleg over de patiënten
met diëtiste, sociaal verpleegkundige, kiné en hartfalenverpleegkundige.

Dagindeling

DAGINDELING
06:30

Patiëntenoverdracht
Beloproepen beantwoorden tijdens overdracht

07:00

4 vroegdiensten starten tegelijk met de ochtendverzorging:
- Opnames patiënten
- IV medicatie oplossen 08.00u
- Medicatie controleren in het EMV en verdelen
- Glycemiecontrole + insulinepen klaarleggen (vermelding
glycemie op insulinekaartje)
- Parameters
- Bloedafnames zeker vóór 08.00u
- MRSA - screening
- Controle blaassondes en wonddrains
- Patiënten wegen
- Preoperatieve voorbereiding patiënten: operatieshort,
scheren, parameters nemen - bij cardiopatiënten slot prikken
- ECG’s nemen

08:00

Opdienen ontbijt - opgelet nuchtere patiënten!
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08:30

pauze 15´

08:45

Verder zetten van de ochtendverzorging
Graag aandacht voor BEDSIDE-registratie! Het is belangrijk om
onmiddellijk volgende parameters in KWS te registreren: EWS, gewichten,
debieten, pijnscores, glycemie, bloeddruk liggend/staand
Tijdige parameters = tevreden artsen = tijdig ontslag patiënt!
WONDZORGDAG maandag en donderdag: wonden patiënten open leggen
voor de vaattoer

10:00

Controle glycemie bij 7puntscurves

11:15

KWS vervolledigen
Aandacht voor orde en netheid op de kamers o.a. opruimen na wondzorg,
netheid geel wondzorgbakje (zorg er steeds voor dat er een nieuw steriel
set in het wondzorgbakje ligt)
Aanvullen verzorgingskarren, geen overvolle vuilniszakken, toestellen
(weegschalen, monitors, ECG-toestel) terugplaatsen op vaste plaats
berging, correct verwijderen medisch afval spoelruimte
Lunchpauze eerste shift vroegdiensten
Overige collega’s doen de parametercontrole bij alle postoperatieve- en
cardio patiënten, glycemiecontrole

11:45

Lunchpauze tweede shift vroegdiensten
Medicatiebedeling

12:00

Opdienen middagmaal - opgelet nuchtere patiënten!

13:00

Middagverzorging:
- Patiënten in bed leggen
- Controle
incontinentiemateriaal/verbanden/blaassonde/wonddrain
- Toediening IV medicatie + vervanging infuusleidingen
- Rapportage KWS
Start laatdienst (72):
- Ontslagen
- Opnames volgende dag klaarleggen
- Afhalen patiënten
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14:00

Zorgoverdracht aan bed
Controle glycemie bij 7puntscurves

14:36

Einde vroegdienst

15:00

Administratie: ontslagen/opnames
Wondzorgen van 3x/dag
Levering medicatie opbergen

16:00

Namiddagverzorging:
- EWS controle (parameters)
- Bedside rapportage KWS
- Medicatie controleren in het EMV en bedelen

17:00

De eerste shift laatdiensten gaat eten
Opdienen avondmaaltijd

17:30

De tweede shift laatdiensten gaat eten
Afdienen avondmaaltijd
Levering medicatie opbergen

19:00

Administratie: opnames
Opmaak lijst nuchtere patiënten voor volgende dag
Eventuele nieuwe aanvragen/annuleringen vervoer via Booqit telefonisch contact opnemen met ambulancecentrum 052202020

20:00

Avondverzorging:
- EWS controle (cardio- en postoperatieve patiënten)
- Toedienen medicatie + IV medicatie
- Wondzorgen van 3x/dag
- Verwijderen zandzakken: indien verband niet bijkomend
bebloed sinds afhalen patiënt van VIU
- Installatie/comfort patiënten voor de nacht
- Linnenkar + (lege) linnenzakken klaarzetten op de gang

21:00

Einde laatdienst (72)

21:45

Patiëntenoverdracht

22:00

Einde laatdienst (80)
1ste toer nachtdienst:
- Controle en droogleggen incontinente patiënten
- Controle infuustherapie
- Telemetrie nakijken: telemetrie klevers + batterijen
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-

Controle verbanden post endo/coro
Patiënten informeren over zaalronde om 02.00u en 05.00u

23:00

Medicatie verlengen in het EMV

00:00

Glycemie controle bij patiënten met drippomp

02:00

2de toer nachtdienst:
- IV-medicatie oplossen en toedienen
- Glycemie controle bij patiënten met drippomp
- Glycemie controle bij patiënten met 2nw
- Controle verbanden post endo/coro
- Controle en droogleggen incontinente patiënten

03:00

Rapportage in KWS
Labo, EKG en 24u urinecollectie op de verzorgingskarren klaarleggen

04:00

Patiënten klevers (grote) bestellen
Kleine klevers aanvullen
Glycemie controle bij patiënten met drippomp
Bij medicatie ATS: invullijst per discipline afdrukken vanuit KWS

05:00

Glucosemeters ijken
3de toer nachtdienst:
- Vroege bloedafnames
- Urinalen ledigen
- Urinezakken ledigen vanaf ≥ 900 cc
- Redondrain vervangen bij afgifte lichaamsvocht
- Controle verbanden post endo/coro
- Controle en droogleggen incontinente patiënten
- Blaassonde verwijderen indien gevraagd
- Glycemie controle bij patiënten met drippomp bij afwijkende
glycemie
- Glycemie controle bij patiënten met 2nw
- Rapportage in KWS
Koffie klaarzetten voor ontbijt
Overdrachtsblad aanpassen en uitprinten
Bundels telemetrie nieten

06:00

Glycemie controle bij patiënten met drippomp

06:30

Patiëntenoverdracht

06:45

Einde nachtdienst
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Patiënten transporten
De dienst ‘patiëntenvervoer’ staat in voor het transport van patiënten naar medische
beeldvorming, raadplegingen, operatiekwartier en V.I.U.
Een vervoer aanvragen gaat via KWS - patiëntvervoer - nieuwe vervoersaanvraag. Via
I-transport geraken patiënten binnen 15 min op hun bestemming.
Het afhalen van patiënten van operatiekwartier en V.I.U. doen wij zelf.
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INTRANET

In het Zoek- en meldcentrum kan je volgende zaken terugvinden: patiëntenbrochures, educatieplannen, formulieren, ziekenhuis-brede en dienst-specifieke
procedures, pijnschema’s, protocollen wondzorg en ziekenhuishygiëne, zorgpaden,…
Op het Samen Beter Worden Platform kan je meer informatie terugvinden over onze
Blasius Identiteit 2020-2025 (zie Samen Beter Worden) en over de recentste
ontwikkelingen betreft het ziekenhuisnetwerk MIRA.
Op dinsdag 21 januari 2020 werd vzw Mira opgericht, de overkoepelende vzw die het
ziekenhuisnetwerk rond het
AZ Lokeren, het AZ Nikolaas en het az Sint-Blasius zal beheren.
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Het netwerk telt acht campussen: Beveren, Dendermonde, Hamme, Lokeren, SintGillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse en Zele, met een totaal van 1418 erkende
ziekenhuisbedden.
Het zorggebied van het netwerk omvat ruim 400.000 inwoners en vormt een
geografisch samenhangend gebied, dat samenvalt met de nieuwe eerstelijnszones (NO Waasland, Z-W Waasland en Dender).
De naam van het netwerk, 'Mira', verwijst naar de gekende Mira-brug in Hamme,
middenin de nieuwe regio. 'Mira' staat ook symbool voor de drie ziekenhuizen, die de
brug slaan naar elkaar, naar alle externe zorgprofessionals in de regio, en naar
patiënten en bevolking.
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SAMEN BETER WORDEN

In 2020-2025 wil het ziekenhuis az Sint-Blasius een toonaangevende regionale
zorgorganisatie worden, waarin we samen zorgen voor de best mogelijke gezondheid
van onze bevolking.
De richting waarin het ziekenhuis evolueert en de wijze waarop ze dat wil doen,
vormen samen de Blasius Identiteit. Het is immers de combinatie van Blasius Richting
(ambitie) en Blasius Wijze (unieke aanpak) die az Sint-Blasius kenmerken. We noemen
het geheel onze Blasius Identiteit. Samen Beter Worden’ blijft daarin een centrale
gedachte. Een uitgebreidere toelichting hierover krijg je van mij binnen de eerste
maand.
Op onze afdeling werken wij daar actief aan mee door zelf regelmatig controles uit te
voeren d.m.v. een V³ checklist.
Het kan dan gaan om controles rond
decubitusprevalentie, IV katheterisatie, valpreventie en het correct nemen van
parameters. Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan het creëren van een
veilige en kwaliteitsvolle zorgverlening.
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‘Gedurende de dagelijkse werkzaamheden loopt iedereen wel eens tegen zaken aan
die beter kunnen. Dit wordt soms nog niet direct opgepakt. Problemen schuiven dan
door naar een teamoverleg, werkgroepen of verdwijnen uit het zicht omdat het te
lang duurt.
Het signaleren van problemen is belangrijk in het werk. Daarom werken wij met een
verbeterbord. Het doel van het bord is dat iedereen weet wat er speelt en kan
meedenken over een oplossing.
Hieronder staat het verbeterbord van N3B afgebeeld. Hierop maken we knelpunten
en verbetermogelijkheden die op korte termijn door ons zelf opgelost kunnen worden
visueel. Minimum 1x/week (dag is per week afhankelijk van de drukte op dienst) staan
we samen aan het verbeterbord en bespreken we hoe we vlotter, patiëntgerichter,
met zo weinig mogelijk verspillingen, veiliger en kwaliteitsvoller kunnen werken.

CREATIEF
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5S
We streven naar een ‘goed georganiseerde afdeling’.
Scheiden van noodzakelijke en
overbodige materialen.
Verwijderen van kapotte of
beschadigde voorwerpen,
voorwerpen die lang niet
meer gebruikt of onveilig zijn.

Zorg voor behoud en continuïteit.
Aanstellen van een
verantwoordelijke per ruimte.
Periodieke controles op basis van de 5S
checklist. Bij detectie van knelpunten
terugkoppelen naar het team via het
verbeterbord.

5
S

Voorwerpen thematisch ordenen. De
werkplek zodanig organiseren dat
iedereen alles snel en gemakkelijk kan
vinden. Voorwerpen die we het vaakst
nodig hebben liggen binnen
handbereik. Er wordt rekening
gehouden met ergonomie en hygiëne.

Reinigen én elimineren van oorzaken
van storingen en incidenten,
vervuilingsbronnen uitschakelen

Visuele hulpmiddelen o.a. labelen, pancarte met foto,
grondplan. We bepalen minimum en maximum aantallen.
Door te standaardiseren worden afwijkingen snel
opgemerkt.

De 5S principes is een Japanse kwaliteitsmethode gericht op het verbeteren van de
organisatie van de werkplek. Door die te optimaliseren worden verspillingen tegen
gegaan. Immers op een rommelige werkplek gaat veel tijd verloren aan het zoeken
naar materialen. Plots zijn voorraden ‘ineens’ op, is er een toestel zoek en dit kan
behoorlijk tot frustraties leiden. Door het toepassen van deze 5S principes creëren
we een propere en veilige omgeving waar alles een vaste plaats heeft!
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SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN
Parametercontrole

Elektronische EWS-monitor

Manuele bloeddrukmeter (liggend/staand)

Op deze afdeling is parametercontrole zeer belangrijk. Dit voor een veilige, klinische
evaluatie door de artsen. Observeren, parameters interpreteren en de patiënt
observeren: dat zijn de voornaamste activiteiten op onze afdeling. Ze moeten
nauwkeurig en doordacht gebeuren. De observatie van patiënten tijdens de
basiszorgen is een belangrijk uitgangspunt. Het gaat niet enkel over de parameters
van het moment, maar ook over de evolutie van een parameter over 24-48 uur en hoe
ze ten opzichte van elkaar evolueren. Rapporteer afwijkende waarden en evoluties
altijd mondeling aan de verantwoordelijke verpleegkundige én onmiddellijk in KWS.
Tijdige parameters = tevreden artsen = tijdig ontslag.
Bij patiënten opgenomen voor een syncope dien je de bloeddruk liggend en staand
te nemen. Dit om te testen op orthostatisme. Hiervoor dien je de manuele
bloeddrukmeter te gebruiken.
De patiënt dient zeker 20 min in bed neer te liggen alvorens je de bloeddruk liggend
neemt. Terwijl je de bloedrukmeter lost, laat je de patiënt rechtstaan, waarbij je
onmiddellijk de bloeddruk opnieuw neemt. Zo zie je of er eventuele verschillen van
de bloeddruk merkbaar zijn. Ook hier is het belangrijk de waarden onmiddellijk via de
‘NU’ knop bedside te registeren in KWS.
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Gewichten

Elektronische zitweegschaal

Elektronische staande weegschaal

Een frequent medisch order van de cardiologen is dagelijks wegen.
Gebruik steeds dezelfde weegschaal bij eenzelfde patiënt.
Registreer het gewicht indien mogelijk vóór 08.30u in KWS, zodanig dat de artsen
deze kunnen raadplegen alvorens ze de medicatie dienen aan te passen. Zo kan men
een veilige, klinische evaluatie doen.
ECG
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Telemetrie

Info bijlage 1

Insulinedrip

Een insulinedrip wordt opgestart voor het normaliseren van de glycemie waarden bij
patiënten die opgenomen worden met sterk ontregelde glycemie waarden.

Een opname voor ontregelde glycemie start zeer vaak met een continu insuline-infuus
onder vorm van een spuitpomp. Standaard wordt als infuus 1liter Na Cl 0,9 % IV over
24 uur tenzij anders vermeld door de arts. De startdosis van de spuitpomp wordt
steeds doorgegeven door de arts (zie nota KWS). Meestal een spuitpomp met 50 E
NOVORAPID in 50 ml fysiologisch. Per uitzondering kan een andere concentratie
gehanteerd worden. Dit enkel op uitdrukkelijke vraag van de arts (zie KWS). In KWS
zoek je de startdosis van de spuitpomp op 1 ml per uur = 1 E insuline. Vervolgens om
Infobrochure N3B

27

de 2 uur controle van de glycemie en inloopsnelheid pomp aanpassen Cf. volgend
aanpassingsschema:
Bij een hypoglycemie meet je precraniaal en pas je het insulinebeleid toe op deze
waarde. Noteer in KWS onmiddellijk je glycemiewaarde en welke/hoeveel insuline je
hebt toegediend.
Wondzorg

WONDZORGDAGEN zijn maandag en donderdag! Alle wonden worden dan bekeken
door de vaatartsen.
We werken met een aparte wondzorgkar met de meest voorkomende verbanden en
andere producten. Elk item dat uit deze wondzorgkar wordt genomen dient geturfd
te worden op een GEEL turfblad (map ligt op de kar).
Negatieve druktherapie (VAC-therapie): De VAC-therapie wordt 2x/week toegepast,
dit kan maandag en donderdag zijn, ofwel dinsdag en vrijdag.
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VERWACHTE AFSPRAKEN
“ It’s not how we make mistakes,
but how we correct them that defines us.”
Met behulp van je badge kan je arbeidskledij afhalen aan de kledingautomaat. Zie
erop toe dat je arbeidskledij altijd proper is. Draag geen kledij met lange mouwen
boven of onder de arbeidskledij.
Zorg voor een net en verzorgd voorkomen. Lang haar wordt steeds samengebonden.
Respecteer een goede handhygiëne. Draag geen ringen, juwelen of bandjes aan
handen en armen. Te lange vingernagels, nagellak of gelnagels zijn niet toegelaten.
De persoonlijke GSM is geen onderdeel van onze werkkledij . Deze wordt dan ook
niet gebruikt tijdens stagemomenten op de afdeling.
Tijdens elke shift is een pauze voorzien van 30 min. Tijdens de pauze mogen jullie de
afdeling verlaten op voorwaarde dat de voorziene tijd wordt gerespecteerd.
Je krijgt op je eerste dag een stagementor toegewezen. Bij je mentor kan je terecht
met praktische vragen en samen zoek je uit wat jouw sterke punten en werkpunten
zijn. Je bespreekt jouw doelstellingen met je stagementor.
We beginnen graag stipt aan de overdracht. De overdracht volgens de ISBARmethodiek is cruciaal voor veilige en kwalitatieve zorg voor onze patiënten!
Je gaat op een tactvolle en beleefde manier om met de patiënten en andere
zorgverstrekkers met wie wordt samengewerkt. Iedereen zowel, logistiek
medewerker, poetsmedewerker, technische dienst, arts, apotheek e.a. heeft zijn/haar
specifieke rol te vervullen in het zorgproces.
We stellen onszelf voor aan de patiënt: we zeggen onze voornaam, onze functie en
lichten toe welke zorgen/handelingen we gaan geven/doen.
Je neemt verantwoordelijkheid op. Wees eerlijk, correct en stipt. Eerlijk uitkomen
voor eventuele fouten of vergissingen. Stel dan ook veel vragen. Is iets niet duidelijk
stel de vraag dan opnieuw! Weet waarmee je bezig bent. Wat je bijleert, hangt voor
een groot deel van jezelf af!
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Ook logistieke taken horen erbij o.a. opdienen/afdienen van maaltijden, aanvullen
verzorgingskarren, netheid en orde in de berging en spoelruimte. Denk aan de collega
die na jou komt. Niemand heeft graag het laatste velletje toiletpapier 
COLLEGIALITEIT dragen wij hier hoog in het vaandel! Verplegen is TEAMSPORT!
En er mag gelachen worden! Sleutelwoorden zijn patiëntgericht, veilig en
kwaliteitsvol werken met af en toe een laagje humor, gezond relativeringsvermogen
en zorg voor elkaar!
Bij afwezigheid: verwittig steeds de dienst en je stagebegeleiding van school.
Ga nooit met een slecht gevoel naar huis. Alles is bespreekbaar. Wij wensen jou
alvast heel veel succes met je stage!

Team N3B
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Bijlagen
Bijlage 1: aanleggen telemetrie
OPSTART TELEMETRIE in de centrale in de verpleegpost (zie pancarte onder
telemetrie scherm Philips)
VERZAMEL MATERIAAL: telemetrietoestel, opgeladen batterij, wit zakje (identificeer
het zakje met een patiënten-klever) en 5 elektroden (bevinden zich in goudkleurige
zak van boven op elke verzorgingskar)
TIP! Vouw de zak goed dicht → gel van de pads drogen anders te snel uit en geleiding
van ECG vermindert!
EDUCATIE van de patiënt en/of naasten. Neem de brochure mee B319 Telemetrie
naar de patiëntenkamer. Overloop dit met de patiënt.
Patiënt SCHEREN indien nodig - REINIG DE HUID met water en zeep - droog af met
een (ruwere) handdoek
Plaats de elektroden en bevestig het telemetrietoestel

GEEL - net onder
linker sleutelbeen
ROOD - net onder
rechter sleutelbeen

WIT - net onder het
sternum - niet blind
plakken, maar voelen
bij patiënt!

GROEN - op gelijke hoogte
met GEEL in het linker
bovenste kwadrant van de
buik

ZWART - op gelijke hoogte
met ROOD in het rechter
bovenste kwadrant van de
buik

CONTROLEER het beeld op het telemetriescherm in de verpleegpost
Telemetrie in KWS zetten
Electroden mogen DAGELIJKS VERVANGEN worden bij de hygiënische zorgen
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Bijlage 2: plattegrond van het ziekenhuis:
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Bijlage 3: plattegrond van de afdeling
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N3B

Infobrochure N3B

33

