
Stagetraject 4de jaar dienst Cardiologie/ Vaatheelkunde/ 

Endocrinologie (N3B)  

Omschrijving 

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 cardiologische aandoening, diabetespatiënten als patiënten met een 
vaatheelkundige ingreep. 

Groeien in zorgverlening met toenemende  

complexiteit en autonomie 

Leerkansen stagetraject 
 

 Je krijgt de gelegenheid om verpleegtechnische handelingen verder in te oefenen aan 
het ademhalingsstelsel, bloedsomloop, zenuwstelsel, bewegingsstelsel en 
maagdarmstelsel (observaties en parameters, basic life support, staalafnames, 
drainagesystemen, wondzorg, medicatiebeheer en – toediening). 

 Je kan je verdiepen in cardiale monitoring via telemetrie en in het afnemen van ECG’s.  
 Je hebt ook de mogelijkheid om het traject van een diabetespatiënt op te volgen 

(diagnosestelling, levenswijze, educatie).  
 Indien je interesse hebt in wondzorg, kan je jezelf hierin verdiepen bij de patiënten 

die opgenomen zijn voor vaatheelkunde (o.a. VAC-therapie). Je hebt mogelijkheden 
om psychosociale vaardigheden in te oefenen (open en eerlijke communicatie, 
motiveren, gezondheidsvoorlichting, educatie, slecht nieuwsgesprek). 

 Samen met de mentor bieden we jou de kans om casussen te analyseren d.m.v. het 
koppelen van eigen observaties aan verworven kennis en evidence based richtlijnen. 

Fasen binnen het stagetraject 
 

 Fase 1 
 

Verkennen van de afdeling cardiologie/vaatheelkunde/endocrinologie.  

Verfijnen verpleegkundige basistechnieken.  

Kennismaken met de vaakst voorkomende cardiologische aandoeningen, diabetes en 
vaatheelkundige ingrepen.  

Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

 Fase 2 
 

Opnemen van een beginnende verantwoordelijkheid in de zorg voor een tweetal patiënten 
in verschillende shiften.  

Je leert de mantelzorger betrekken in de zorgverlening en het ontslagtraject.  

Mogelijkheid tot kennismaken met de verschillende onderdelen van het cardiaal zorgtraject 
(raadpleging, technische onderzoeken, medische beeldvorming, cardiale revalidatie), 
diabeteszorg (diabetescentrum en educatoren, dieetafdeling) en van vaatheelkunde 
(raadpleging en ingrepen op OK, wondzorgteam). 

 Fase 3 
 

Kennismaken met het zorgtraject van een cardiale, diabetes en vaatheelkundige patiënt van 
opname tot ontslag.  

Voor cardiale patiënten houdt dit in het volgen van een patiënt van spoed tot de afdeling.  



Voor diabetespatiënten houdt dit in het volgen van een patiënt op raadpleging in het 
diabetescentrum en op de afdeling van opname tot ontslag.  

Voor vaatheelkunde patiënten kunnen een aantal ingrepen mee gevolgd worden. 

Toenemende autonomie d.m.v. het zelfstandig opvolgen van een aantal patiënten vanaf 
transfer spoedopname. Zorgplanning, prioriteren en organisatie worden meer en meer 
belangrijk tijdens deze fase. 

 Fase 4 

Toenemende autonomie d.m.v. het zelfstandig opvolgen en verzorgen van de patiënten 
binnen een volledige zorgzone. Zorgplanning, prioriteren en organisatie met andere 
disciplines worden meer en meer belangrijk tijdens deze fase.  

Kennismaking met een artsentoer en opdrachten verwerken.  

Actievere rol in het interdisciplinair overleg en communicatie naar mantelzorger.  

Evaluatie persoonlijk ontwikkelingsplan en bepalen sterktes en werkpunten, aanbrengen van 
verbeterpunten voor de afdeling 

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking 

Binnen de dienst wordt nauw samengewerkt met de arts, de diëtist, de kinesist en de sociale 
dienst, de psychologen, het diabetescentrum en het ambulante wondzorgteam. Er zijn tijdens 
de stage voldoende mogelijkheden om de werking van deze disciplines te leren kennen en 
om met hen samen te werken en input te brengen. 

Kennismaking zorg-ondersteunende diensten 

Binnen het zorgtraject van de patiënten binnen onze dienst kan je kennismaken met volgende 
diensten:  

 spoedopname  
 operatiekwartier en de vasculaire interventie unit (VIU)  
 medische beeldvorming  
 diabetescentrum  
 wondzorgteam, voetkliniek  
 cardiale revalidatie  
 dieetafdeling  
 raadpleging voor technische onderzoeken  
 geriatrisch support team 

Samen beter worden 

Tijdens je stage op de dienst N3B wordt verwacht dat je een eigen verbetervoorstel uitwerkt 
volgens de PDCA-cyclus. Samen met het team kan je een bepaald topic met 
verbeterpotentieel aanpakken. Hierbij zal je instaan voor opvolging en 
observaties/metingen en het coachen van collega’s en studenten uit eerste, tweede of 
derde opleidingsfase binnen het team. 


