Stagetraject spoed AZ St. Blasius
BaNaBa-studenten

Eerste en tweede dag: eerste dag aankomst op spoed rond 10u





Stagecoach neemt vangt student op:
o Handelingenlijst geven en overlopen
o Rondleiding geven op spoed
o Taakverdeling verpleging uitleggen
o Vakje voor stagedocumenten (alle evaluatiedocumenten blijven steeds op de
afdeling – niet mee naar huis!)
o Na rondleiding eventjes zelfstandig laten ‘snuffelen’ in materiaal, zodat ze alles min
of meer weten liggen.
o Uitleggen wat wij verstaan onder ‘de patiënt opstarten’?
o Belang aangeven van het briefen van abnormale parameters naar de dispatch vplk of
coach.
o Benadrukken dat student bij minste twijfel vragen moet stellen – niet gokken!
Uitleg basisadministratie ontslag.
Student loopt mee met coach; werkt nog niet zelfstandig

Eerste week (vanaf derde dag)








Er wordt van de student verwacht dat hij/zij de courante technische basishandelingen min of
meer beheerst: infuus prikken, monitor aanleggen, EKG, blaas- en maagsonde, spuitpomp
Volgende technieken een tweetal keer bijwonen. Nadien zelf uitvoeren (eerst onder
begeleiding):
o Aanbrengen van orthesemateriaal (Gipsen, Tubigripverbanden, Polysling, Collar ‘n
Cuff, Actimove kniespalk, cijfer-8-verband, Zimmerattel, buddytaping, Malletsplint,
zachte halskraag) . Steeds nadien laten controleren door stagecoach!
o Prikken van arterieel bloed
o HOLA (incl. wondlijm en strips). Voorbereiden en assisteren.
o Overdracht bij transfer naar afdelingen
Correcte voorlichting kunnen geven over:
o Omgaan met orthesemateriaal
o Toedienen van LMWH
o Verzorgen van HOLA
Een eenvoudige ‘internistische’ patiënt (code geel) zelfstandig opstarten (zowel technisch als
qua anamnese).
Focus op gerichte anamnese: meedenken, stellen van de juiste vragen, linken proberen
leggen

Basisadministratie bij ontslag (naar huis en naar afdeling) zelfstandig uitvoeren.

Tweede week:



Actief deelnemen aan de opvang van een kritieke patiënt.. Nadien moet student kunnen
reflecteren over de situatie.
Een tiental afgewerkte MUG-interventies bijwonen (tegen einde van de stage).

Derde week:


Actief deelnemen aan de opvang van een kritieke patiënt en hierbij zelf initiatief tonen (in
overleg met betrokken verpleegkundigen). Nadien moet student kunnen reflecteren over de
situatie.

Welke specifieke attitudes worden verwacht van studenten op spoed:







Initiatiefname
Eigen leerproces in handen nemen
Tijdig hulp inroepen
Openstaan voor coaching
Empatische benadering van een patiënt in (emotionele) crisis
Spontaan en tijdig aanbieden van (dagelijkse) feedbackformulieren

