
Stagetraject 4de jaar dienst Hemodialyse  

Omschrijving 

De dialyseafdeling is de eenheid in het ziekenhuis waar (voornamelijk) ambulante patiënten 
met terminaal nierfalen komen voor een chronische, gespecialiseerde dialysebehandeling. 
Het merendeel van de patiënten in ons centrum worden behandeld met hemodialyse. 
Daarnaast behoren ook de thuis-therapieën (peritoneaal dialyse of thuishemodialyse) tot de 
aangeboden behandelingsmogelijkheden.  

De technieken die aan bod komen bij het voorbereiden en uitvoeren van een 
dialysebehandeling zijn een uitdaging voor elke verpleegkundige die een uitgesproken 
interesse heeft voor medisch-technische apparaten.  

Aangezien dialyse een chronische behandeling is, wordt ook de nodige aandacht gegeven aan 
de continue opvolging, begeleiding en ondersteuning van onze patiënten én hun familie; 
zowel op fysisch, psychisch als sociaal vlak.  

Efficiënt werken, instaan voor een vlotte en veilige dialysebehandeling, het nastreven van een 
optimale levenskwaliteit voor de dialysepatiënt …, dit alles willen we op onze afdeling 
bereiken door maximaal in te zetten op professionele deskundigheid.  

Daarnaast behoren tal van bijkomende taken en verantwoordelijkheden (verpleegkundig en 
administratief) tot het gevarieerde takenpakket van de dialyseverpleegkundige. Deze zorgen 
er voor dat het werk op onze afdeling optimaal kan verlopen.  

Groeien in zorgverlening met toenemende  

complexiteit en autonomie 

Leerkansen stagetraject 

 Wij bieden jou op de dialyseafdeling de gelegenheid om de basis-verpleegtechnische 
handelingen verder in te oefenen en te verfijnen: observatie, interpretatie van 
parameters, wondzorg, medicatietoediening en –beheer, staalafnames,…  

 Je maakt kennis met de verschillende behandelingsmogelijkheden waarbij de 
klemtoon voornamelijk ligt op hemodialyse. Je krijgt de mogelijkheid om kennis en 
inzicht te verwerven in de verschillende technieken van hemodialyse, de 
verschillende toestellen, het elektronisch dialysedossier,…  

 Je krijgt de kans om, onder toezicht van je mentor of dialyseverpleegkundige, de 
voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van een behandeling te organiseren of uit 
te voeren.  

 Je kan jezelf verder bekwamen in het organiseren van een totaalzorg bij chronische 
dialysepatiënten waarbij de continuïteit van zorg van cruciaal belang is 
(patiënteneducatie, vervoersregeling, contact met huisarts en thuiszorg, 
medicatiebeleid,…).  

 We bieden je - waar het kan - de mogelijkheid om dialyse-specifieke onderzoeken en 
ingrepen mee te volgen (aanleg fistel, plaatsen dialysekatheter, pre-
dialysegesprek,…).  

 Het intensieve teamwerk op de werkvloer is een opportuniteit om jouw 
communicatieskills en jouw vaardigheden wat betreft groepsdynamiek verder te 
ontplooien. 

Fasen binnen het stagetraject 
 

 Fase 1 

Verkennen van de afdeling hemodialyse (organisatie en werking, team, patiëntengroep). 
Bespreken van doelstellingen, het persoonlijke ontwikkelingsplan en wijze van evalueren. 
Kennismaking met de standaardbehandeling van hemodialyse en het daarbij horende 



takenpakket.  
Verfijnen van verpleegtechnische basistechnieken. 

 Fase 2 

Inzicht verwerven in de verschillende dialysebehandelingen en onderliggende pathologieën. 
Inzicht verwerven in en verzorging van de verschillende toegangswegen tot de bloedbaan 
en uitvoeren van complexere wondzorg. 
Opstellen/klaarmaken/desinfecteren van het dialysetoestel. 
Het gewicht van een dialysepatiënt correct kunnen bepalen en interpreteren.  
Correct observeren, rapporteren en interpreteren van parameters en hieraan de vereiste 
acties koppelen.  
Bed-side gebruik van het elektronisch dialysedossier (iPad en PC). 

 Fase 3 

Inzicht verwerven in en uitvoeren van organisatorische & administratieve taken gerelateerd 
aan de dialysebehandeling (vervoerregeling, planning onderzoeken, opname- en 
ontslagregeling, …)  
Toenemende autonomie ontwikkelen in de observatie van patiënten voor, tijdens, en bij het 
beëindigen van hun behandeling.  
Toenemende autonomie ontwikkelen bij uitvoeren van medische opdrachten. 
Meevolgen van zaalronde door nefroloog.  
Noden en beleving van de zorgvrager erkennen en plaatsen binnen een holistische visie. 

 Fase 4 
 

Actieve deelname interdisciplinair overleg en patiëntenbespreking.  
Actieve inbreng en feedback aan het team inzake de afdelingsgebonden kwaliteitsprojecten. 
Educatie van patiënten inzake voeding, levensstijl, …  
Verder verfijnen en verbeteren van algemene techniciteit, efficiëntie en snelheid van 
uitvoering. 

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking 

Binnen de dialyseafdeling zelf is er een nauwe samenwerking tussen de nefrologen en de 
verpleegkundigen. Een open communicatie en een goede teamspirit zijn hierbij cruciaal. 
Daarnaast bestaat er een belangrijke coöperatie met volgende disciplines: dieetafdeling, 
diabetescentrum, voetkliniek, wondzorgverpleegkundige, labo, pastorale en de sociale 
dienst, vaatlabo, … .  

Er zullen tijdens jouw stage voldoende opportuniteiten zijn om de werking van deze 
disciplines te leren kennen en om met hen samen te werken. 

Kennismaking zorg-ondersteunende diensten 

Een dialyse-eenheid kan niet optimaal functioneren zonder de ondersteuning van volgende 
afdelingen: het eigen secretariaat nefrologie en dialyse, de IT-afdeling, de voedingsdienst, het 
intern vervoer, de opnameplanner,… Met elk van deze afdelingen zal je regelmatig 
samenwerken. 

Samen beter worden 

Tijdens je stage op de dialyseafdeling wordt verwacht dat je een eigen verbetervoorstel 
uitwerkt volgens de PDCA-cyclus. Samen met jouw mentor en het hele team kan je een 
bepaald topic met verbeterpotentieel aanpakken waarbij jijzelf zal instaan voor coaching bij 
de uitwerking, observatie, opvolging en evaluatie. 


