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Beste student(e), 
 

Het volledige team van Z 3A heet je van harte welkom op ons zorgcentrum! 
Met dit draaiboek willen we je de nodige informatie bezorgen en je op weg helpen naar 
een ongetwijfeld boeiende en leerrijke stage. 

 

Z 3A telt 32 bedden waar vooral long – en nierpatiënten verpleegd worden. Daarnaast 
verblijven er nog patiënten voor NKO en stomatologie. Verder is er ook een slaaplabo 
verbonden aan de afdeling. Je merkt meteen de variatie aan ziektebeelden op. Laat 
deze diversiteit je niet afschrikken maar zie het eerder als een kans om veel bij te leren: 
met je basiskennis en de nodige inzet lukt het wel! 

 
Voor het leveren van hedendaagse kwaliteitszorg aan onze patiënten is 
interdisciplinaire samenwerking een absolute must. Naast het artsenkorps, werken we 
dagelijks samen met sociaal verpleegkundigen, psychologen, kinesitherapeuten, 
ergotherapeuten, diëtisten en pastoraal werkers. Elke donderdagochtend om 8u40 is 
er een interdisciplinaire patiëntenbespreking waarbij al deze disciplines aanwezig zijn. 
Zij zullen graag je vragen beantwoorden en je helpen waar mogelijk. 

 
 

We wensen jullie alvast veel succes ! 
 
 

Mario Heirewegh Hilde Hofman 
hoofdverpleegkundige adjunct-hoofdverpleegkundige 

1. VOORWOORD 
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Naam van de verpleegeenheid: Zuid 3A 
 

Telefoonnummer van de verpleegeenheid: 
 

Verpleegeenheid: 052/25 23 83 
 

Hoofdverpleegkundige: 052/25 25 02 
 

Adjunct-hoofdverpleegkundige: 052/25 25 67 
 
 

Geografische ligging: Beddenhuis 3e verdieping, rechter gang, routenummer 100 
(Kamernummers 357 – 377) 

 

Administratieve voorstelling: 
 

 Het verpleegkundig departement: 

 Hoofdverpleegkundige: Mario Heirewegh 
 

 Adjunct-hoofdverpleegkundige: Hilde Hofman 
 

 Stagementoren: Ilse Van Cauter 
Maarten Van Damme  
Kim Van Hoeymissen 
Shauni Van Dorp 
Anja Joos 

 

 Referentieverpleegkundigen: 

o Wondzorg en decubitus:  Shauni Van Dorp , Debby De Wael 
 
 

o Ziekenhuishygiëne: Sabine Smekens 
Els De Scheemaecker  

 

o MZG: 
Maarten Van Damme 
Kim Van Hoeymissen 
Anja Joos  
Noortje Roels 

 

 

 

 

 

2. VOORSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 
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o Geriatrie: Tessa Brusselmans 
 

 

o Diabetes: Maarten Van Damme 
Isabel Ceulemans 

 

o Oncologische en palliatieve zorg: Ilse Van Cauter 
 

o Pastorale werking: Katleen Verschueren, Ursula Rosez 
 

o  
 

o Pneumolgie: Ilse Van Cauter 

   Isabel Ceulemans 

   Shauni Van Dorp 
 

 Gespecialiseerde verpleegkundigen: 

 

o BBT oncologie: Mario Heirewegh 
 

 Artsen: 

 Pneumologie: 
Dr. Wim Bultynck 
Dr. Werner Temmerman 
Dr. Luc Van Zandweghe 
Dr.Kathleen Schoovaerts 

 

 Longheelkunde: 
Dr. V. Ceuterick 
Dr. Luc Verlaeckt  

 

 Nefrologie : 
Dr. An Vonck 
Dr. Carmen Verhelst 
Dr. Katrien De Wilde 
Dr. Anja De Rycke 

 

 Aangezichtsheelkunde en stomatologie: 
Dr. Aelterman 
Dr. Dom 
Dr. Van Camp 

 

 Neus- keel-oor artsen: 
Dr. Raf Jacobs 
Dr. Bart Van Boven 
Dr. Maaike Cornelis 
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Binnen de algemene missie van het AZ Sint-Blasius werd door onze afdeling een 
specifieke zorgvisie uitgewerkt. Alle leden van het multidisciplinair team 
onderschreven mee deze teamvisie. Vanuit deze visie beschouwen wij de patiënt en 
diens naasten als onze eerste partner in het zorgproces. Dit actief partnerschap 
behelst wederzijdse engagementen. 

 
 

 

 
Om dit engagement in de praktijk te realiseren hanteren we een aantal kernwaarden 
die aan de grondslag liggen van onze basishouding en concreet gedrag tegenover de 
patiënten, hun naasten en onze collega’s. 

 

Ruimte = laat mensen zichzelf zijn, (voor)oordelen vermijden, 

Empathie = inlevingsvermogen, begrip kunnen tonen, ook voor onprettige reacties. 

Samenwerking = met collega’s, multidisciplinair, patiënten en familie, 

Professionaliteit = technische en theoretische deskundigheid, 

Engagement = betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin, 

Communicatie = correct informeren, open dialoog, praten mét en niet over de 

mensen heen, 

Tact = gevoelens respecteren, aandacht voor discretie en privacy, 

Vriendelijkheid, 

Opmerkzaamheid = attent zijn, aandacht voor grote en kleine noden, 

Luisterbereidheid = aanwezigheid wanneer dit het meest nodig is. 

3. DOELSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM 

SAMEN, MET RESPECT, VOOR UW WELZIJN 

Als verpleegkundigen en zorgkundigen van T.C. engageren wij ons 
om in respectvol partnerschap met elke zorgvrager en diens 
naasten, efficiënt te werken aan het verbeteren, herstellen of 
langer behouden van diens gezondheid en welzijn. Wij willen dit 
doel bereiken door samen met onze andere collega’s zorgverleners 
een performant multidisciplinair team te vormen waarbinnen er 
waardering is voor ieders inzet. Wij investeren dan ook al ons 
beschikbaar potentieel, met onze eigen professionele 
deskundigheid voorop, in deze teamwerking. Op deze wijze willen 
we de kwaliteit van onze totaalzorg voortdurend optimaliseren. 
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Pathologie, ingrepen, onderzoeken: 
 

Patiënten van verscheidene specialisaties worden hier onderzocht en behandeld: 
 

 Pneumologie: o.a. pneumonie, longembolie, COPD, allergie, COVID, longkanker… 
 

 Longheelkunde: o.a. lobectomie, thoracoscopie, pneumothorax … 
 

 Nefrologie: hemodialyse, peritoneaal dialyse, postoperatieve opvolging na 

niertransplantatie, nierfalen, aanleg van fistels en dialysekatheters, nier- 

biopten, pyelonefritis, glomerulonefritis 

 
 Aangezichtsheelkunde: o.a. orbitafracturen, kaakosteotomie, 

mandibulafracturen, kaakabcessen… 
 

 Stomatologie: o.a. mandibulafractuur, tandabces … 
 

 NKO: o.a. otitis, angina, neustussenschotcorrectie, epistaxis,  sinuschirurgie… 
 

 Slaapstudies: o.a. obstructief slaapapneusyndroom, narcolepsie … 

4. PATIËNTENPOPULATIE 
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Shiften 

 

02 = 6u30-14u36 (30’ pauze) 

25 = 8u – 16u30 (54’ pauze) 

72 = 12u54 – 21 u (30’ pauze) 

80 = 13u54 – 22 u (30’ pauze) 

91 = 21u45-6u30 

 

Patiëntentoewijzing: 
 

 Bestaffing weekdagen: 

o 4x VD 
o 3X LD (of 4X LD zo mogelijk) 

 Bestaffing WE/FD 
o 4x VD 
o 3X LD 

 Verdeling in vaste zones 

o 35 bedposities 
o 8 a 9 ptn/vpke VD 
o 12 ptn/vpke LD 
o Zone 1: K360 - 363 
o Zone 2: K364-369 
o Zone 3: K370-373 
o Zone 4: 374-377  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DAGINDELING 
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Tijdsverloop vroegdienst:  
 
6u 30 – 7u :   briefing nacht- naar vroegdienst (SBAR) 

 7u – 8u : Medicatie controleren + bedelen: PO in potje leggen + puffers 

toedienen 

 parameters nemen: RR – P – T° - O2Sat% - AH – pijn (NEWS)  

 glycemie meten 

 bloedafname 

 ECG afnemen 

8u 30 – 9u :   ontbijt opdienen + eventueel hulp bij maaltijd 
8u 40 – 9u :    korte briefing met hoofdverpleegkundigen (+eventuele koffiepauze) 
9u – 11u 15 :  ochtendverzorging:   

 hygiënische zorgen – Totaalzorg 

 bed opmaken 

 wegen zo nodig 

 infuuscontrole 

 wondzorg 

 opzetten 

 pijn bevragen (NRS) 

 urine/ stoelgang noteren 

 KWS-bedside invullen 

 opruimen + verzorgingskarren aanvullen 

 linnen, vuilniszakken en gele doos op de kamers waar nodig vervangen 

11u 15 – 11u 45 :   

 controle zuurstofsaturatie en temperatuur 

 PO in potje leggen + puffers toedienen 

 toedienen IV medicatie 
    

12u – 12u 30 :  middagmaal opdienen + eventueel hulp bij maaltijd 
 
Tussendoor :   lunch (verpleegpost LWP) 
13u – 13u30 :    

 IV medicatie nakijken + aanhangen 

 eventueel patiënten in bed leggen 

 toilet bezoek / inco controleren 

 her-controle afwijkende saturatie’ s en temperatuur 
 
13u 45 – 14u :   overdrachtsblad aanpassen 
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Tijdsverloop laatdienst: 

 
 
14u – 14u 30 :  briefing vroeg- naar laatdienst 
14u 30 – 15 u 30 : voorbereiden ontslagen / opnames / transfers 
   medicatiebladen overschrijven/ afrekenen 
   infuus-etiketten schrijven 
                                            
15u 30 – 16u 45 : namiddagverzorging: 

 parameters nemen:  RR – P – T° - O2Sat% - AH – pijn  (NEWS) 

 glycemie meten 

 patiënten eventueel in bed leggen 

 medicatie controleren + bedelen: PO in potje leggen + puffers toedienen 

 toilet bezoek / inco controleren 

 wondzorg (indien 2x/ D) 

 bedside KWS registreren 

17u – 17u 30 :   avondmaal opdienen+ evt. hulp bieden 
Tussendoor :  pauze avondeten (verpleegpost LWP) 
18u – 19u :  IV medicatie nakijken + aanhangen + infusen zo nodig herprikken  (minstens om de 96 

uur) 
(zijleidingen vervangen + dateren) 

20u – 21u 15 :  avondronde: 

 medicatie controleren + bedelen: PO + SC + IM 

 toilet bezoek / inco controleren / Urinezak ledigen 

 glycemie meten + insuline toedienen 

 her-controle saturatie’ s en temperatuur 

 totaal afwerking: kamer opruimen, evt. bedsponden, lichten uit, gordijnen 

sluiten… 

 opruimen +  verzorgingskarren aanvullen + reinigen 

(linnen en vuilniszakken vervangen) 
21u 15 – 21 u 30 : overdrachtsblad aanpassen 
21 u 30 – 22u :   briefing laat- naar nachtdienst    
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Je kan alle procedures terugvinden op het zoek- en meldcentrum: 
 

6. PROCEDURES 
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 Inzicht verwerven in de werking en verzorging van thoraxdrainagesysteem. 
 

 Maagtubage voor tuberculose e.a. 
 

 Inzicht verwerven in de werking van het klinisch pad COPD, patiënten 
educatie en de multidisciplinaire teamwerking. 

 

 Toedienen van en toezicht op inhalatie- en zuurstoftherapie. 
 

 Inzicht krijgen in de verschillende soorten isolaties. 
 

 Veneuze bloedafname uitvoeren. 
 

 Prikken van en toezicht op perifeer veneuze katheter. 
 

 Verzorging van en toezicht op centraal veneuze katheter. 
 

 Aanprikken, spoelen en medicatietoediening via poortkatheter. 
 

 Bereiding en toediening van intraveneuze medicatie. 
 

 EKG nemen 
 

 Leren omgaan met patiënten na een slecht-nieuwsgesprek. 
 

 Specifieke onderzoeken bijwonen zoals bronchoscopie, EBUS en 
longfunctieonderzoek. 

 

 Inzicht krijgen in verloop slaapstudie. 
 

 Inzicht krijgen in de verpleegkundige aandachtspunten bij patiënten onder 
chemo- en/of radiotherapie. 

 

 Zorg voor (pré) terminale en palliatieve patiënten. 
 

 Specifieke zorgen aan (pré-)dialysepatiënten 

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 Doelstelling   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 Doelstelling   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        

 


