
Stagetraject 4de jaar dienst Operatiekwartier: Orthopedie/ 

Urologie/ Neurologie of Algemene heelkunde/ Gynaecologie  

Omschrijving 

Als vierdejaarsstudent verpleegkunde kan je binnen het operatiekwartier je passie rond de 
complexiteit van de OK-wereld binnen al zijn facetten verder uitdiepen, ontplooien en 
zelfstandig toepassen. 

Je kan je verdiepen in één van volgende disciplines: orthopedie, urologie/neurologie, of 
algemene heelkunde/gynaecologie. 

Groeien in zorgverlening met toenemende  

complexiteit en autonomie 

Leerkansen stagetraject 
 

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

 Op het operatiekwartier wordt dieper ingegaan op de aard en hoogtechnologische 
aspecten van de ingrepen en anesthesie en dit binnen alle bestaande chirurgische 
clusters.  

 Samen met de mentor bieden we jou de kans om een cluster en clusterwerking onder 
de knie te krijgen. 

Fasen binnen het stagetraject 
 

 Fase 1: algemeen 

Verkennen van het Operatiekwartier, Chirurgisch dagcentrum en recovery.  

Verfijnen van de verpleegkundige basistechnieken d.m.v. uitvoering en aanleren van nieuwe 
hoogtechnologische technieken.  

Het operatietraject van de patiënt, van binnenkomst tot ontslag naar de dienst, mee volgen. 

Kennismaken met de verschillende mogelijkheden voor anesthesie.  

Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

 Fase 2: operatiekwartier 

Op de zaal binnen een cluster de taken van een omloopverpleegkundige en anesthesie 
aangeleerd krijgen (uitvoeren van installatie, helpen bij anesthesie, aangeven van 
instrumentarium tot afwerken van de ingrepen).  

Mogelijkheid tot aanleren van de taken van een instrumentist.  

Volledige zelfstandige overdracht naar de ontwaakkamer/IZ.  

Fase 3: recovery 

Zelfstandig leren observeren van de heelkundige patiënt postoperatief, met de nodige 
achtergrondkennis van de pathologie.  

Kennis van monitoring, de gemeten parameters objectief kunnen interpreteren en hieraan 
de juiste vervolgacties koppelen.  

Medicatiekennis, pijnschema’s uitvoeren en postoperatieve behandelingen uitvoeren (bv. 
geven van cytostatica).  



Er wordt aan patiëntentoewijzing gedaan.  

Er wordt een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het persoonlijk ontwikkelingsplan en de 
geformuleerde doelstellingen. 

 Fase 4: chirurgisch dagcentrum (CDC) 

Werking binnen het CDC met focus op efficiëntie, snelheid en techniciteit.  

Omgaan met alle toegepaste chirurgie van peuter tot bejaarde onder algemene en lokale 
narcose.  

Toekennen van een pathologie zodat dit kan resulteren in zelfstandig werk.  

Inzicht in OK-planning verwerven.  

Evaluatie persoonlijk ontwikkelingsplan en bepalen sterktes en werkpunten. 

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking 

Binnen de dienst OK wordt nauw samengewerkt met ondersteunende diensten. Er zijn tijdens 
de stage voldoende mogelijkheden om met hen samen te werken.  

Kennismaking zorg-ondersteunende diensten 

Binnen het zorgtraject van het operatiekwartier kan je mogelijks kennismaken met volgende 
diensten:  

 IZ  
 Spoedopname 
 Medische Beeldvorming  
 Dialyse  
 Raadpleging  
 CSA 

Samen beter worden 

Tijdens je stage op de dienst Operatiekwartier 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. 


