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Woord vooraf
Een verpleegafdeling is een gemeenschap waar verschillende mensen
samenwerken met ieder hun geaardheid. Samenwerken kan alleen als er in het
werkveld wederzijds respect is voor elkaars eigenheid en mogelijkheden. Als student
verwacht je van de verpleegkundige een deskundige begeleiding en sturing tijdens je
leerproces. De verpleegkundige verwacht ook anderzijds inzet, beroepsinteresse en
bekwaamheid van jou als student. Verwachtingen die niet ingelost worden, leiden
onvermijdelijk tot spanningen en verstoorde relaties in het werkveld.
Daarom, welkom op de afdeling “Daghospitaal”. Wij willen je graag als student
begeleiden op onze afdeling.
Met deze brochure trachten wij je wegwijs te maken op onze afdeling. Het is een
beknopte handleiding die je steeds kan raadplegen. Een brochure kan niet
allesomvattend zijn, daarom staan zowel de hoofdverpleegkundige,
verpleegkundigen en artsen je graag bij indien je hulp of uitleg nodig hebt.
Je hoeft niet te leren met vallen en opstaan. Vraag liefst op voorhand uitleg, zo
kunnen misverstanden en fouten voorkomen worden. Wij gunnen je de nodige tijd
om je aan te passen.
Wij wensen je alvast een aangename stageperiode.

Vanwege het ganse afdelingsteam
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1. Voorstelling van de afdeling
1.1. Architectonisch
De afdeling daghospitaal maakt deel uit van erica algemeen ziekenhuis.
Het daghospitaal ligt op de eerste verdieping; Je volgt best de witte pijlen in het
ziekenhuis met vermelding “daghospitaal”.
De afdeling telt 18 bedden.
Binnen de afdeling zijn de kamers voor de patiënten als volgt opgedeeld:
•
•

6 kamers voor 1 patiënt
4 kamers voor 3 patiënten

De verpleegpost bevindt zich bij de inkom van de afdeling.
Er is ook een kleine operatiezaal voorzien, voor de uitvoering van locale ingrepen.
De verschillende werkruimten zullen je getoond worden tijdens je eerste werkdag.

1.2. Multidisciplinair team
1.2.1. Medisch team
Het medisch team voor deze afdeling wordt gevormd door volgende specialisatie artsen
• Abdominale chirurgie:
o Dr. T. Gys, Dr. T. Lafullarde
• Algemene heelkunde:
o Dr. J. Populaire
• Anesthesie:
o Dr. L. Belmans, Dr. J. Dionys, Dr. D. Dohmen, Dr. R. Honinx,
Dr. L. Janssens, Dr. E. Voets
• Cardiologie:
o Dr. E. Govaerts, Dr. K. Salu, Dr. J. Schurmans, Dr. J. Vermeulen
• Gynaecologie:
o Dr. H. Coppens, Dr. E. Kuyken, Dr. E. Vercammen, Dr. L. Verguts,
Dr. J. Vervliet
• Hematologie:
o Dr. H. De Samblanx, Dr. I. Vrelust
• Inwendige:
o Dr. S. Dockx, Dr. B. Eeckhout, Dr. A. Eyben, Dr. V. Helsen, Dr. K.
Valgaeren, Dr. R. Verbiest,
• Neurochirurgie:
o Dr. G. De Mulder, Dr. W. Van Oostveld, Dr. G. Veeckmans
• Neurologie:
o Dr. H. De Cauwer, Dr. J. Leenders, Dr. G. Malfroid, Dr. M. Viaene
• N.K.O.:
o Dr. M. Degroote, Dr. K. Jacobs, Dr. L. Vanuytrecht
• Oogchirurgie:
o Dr. H. Jacobs, Dr. H. Rasouli
• Oncologie:
o Dr. S. Altintas, Dr. I. Geboers
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•
•
•
•
•
•

Orthopedie:
o Dr. H. Feyen, Dr. J. Feyen, Dr. A. Iudicello, Dr. E. Meeuwssen, Dr. P.
Smits, Dr. W. Vandesande,
Pneumologie:
o Dr. D. Coeman, Dr. M. Delanote, , Dr. A. Vaes
Stomatologie:
o Dr. M. Boutsen, Dr. H. Browaeys
Urologie:
o Dr. F. Deroo, Dr. W. Gelders,
Vaatchirurgie :
o Dr. G. Giacalone, Dr. J. Opheide, Dr. S. Reher
Weke-delen-chirurgie:
o Dr. C. Molderez, Dr. K. Vanderstappen

Deze artsen worden bijgestaan door geneesheren-assistenten en door geneesherenstagiairs.

1.2.2. Verpleegkundig team
Directeur nursing: Walter Claessens (algemene organisatie en coördinatie tussen de
departementen, I.Z., O.K., Sp, paramedische diensten, personeelsbeleid verpleging)
Middenkader:
• Mieke Gillis (stagiairs verpleging, coördinatie D-diensten en moeder-kind zorg,
patiëntenbegeleiding, palliatieve en andere nevendiensten, verpleegkundige
zorgmodellen)
• Gunter Oris (M.V.G + M.K.G.- registratie, coördinatie C-diensten,verpleegkundig
ziekenhuis hygiënist, preventieadviseur, wondzorgcoördinator)
• Ann Verfaillie (kwaliteitscoördinator, klachtenmanagement, coördinator G-dienst +
polykliniek, verpleegkundige zorgmodellen)
• Inge De Busser (procedures, verpl ziekenhuishygiënist, patiëntveiligheid)
• Stef Peeters (stafmedewerker accreditatie)
Bijscholing : Raf Bakelants (bijscholingsverantwoordelijke, inscholing nieuw personeel)
De namen van de hoofdverpleegkundige en de mentor kan je terugvinden op de
aanwezigheidslijsten van de studenten.

1.3. Patiëntenpopulatie
Op het daghospitaal verblijven vooral patiënten die alle mogelijke ingrepen of
onderzoeken van de verschillende specialiteiten moeten ondergaan en waarvoor een
dagopname vereist is.
De meest voorkomende ingrepen of onderzoeken zijn:
• Vaatchirurgie: varicesoperatie, plaatsen van port-a-cath,
• Abdominale chirurgie: laparoscopische lap, liesbreuk, herstel lab.banding,
hemorroïden, coloscopie, gastroscopie
• Urologie: circumcisie, meatoplastie, vasectomie, hydrocoele, stent plaatsen in
urether, blaasinstillatie
• Gynaecologie: curettage, sterilisatie, laparascopie, vasectomie
• Orthopedie: arthroscopische ingrepen (schouder, knie), carpale tunnel
5

•
•
•
•
•
•

Weke-delen-chirurgie: lipomen, wratten, correcties
Stomatologie: tandextractie
Neurochirurgie: carpale tunnel
O.R.L.: tonsillectomie, neusseptum, kleine ooroperaties
Oogheelkunde: cataractoperaties, chalazion
Interne: observaties, coloscopie, infiltratie, toediening van IV medicatie of infusen,
puncties

De verblijfsduur van de patiënten is maximum 1 dag. Zij verlaten steeds het ziekenhuis
voor 19.00 uur. Indien de toestand van de patiënt dit niet toelaat, zal hij getransfereerd
worden naar een andere afdeling.
De informatie over ingrepen, behandelingen en de meeste procedures zijn verwerkt in
het elektronische procedureboek maar er is een papieren versie terug te vinden op de
afdeling en je kan ook gebruik maken van infoland.
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2. Taakinhoud en -verdeling
2.1. Organisatie van de verpleegzorg
De verpleegkundigen werken met wisselende uren
•
•

Vroege dienst: van 6.45 uur tot 12.45 uur of 14.45 uur
Late dienst: van 11.00 of 13.00 uur tot 19.00 uur

De hoofdverpleegkundige is verantwoordelijk voor de afdeling.
Men werkt op de afdeling volgens het model taakverpleging /teamverpleging.
Patiënten melden zich aan het onthaal van ons ziekenhuis op een afgesproken uur en
worden van daaruit doorverwezen naar onze afdeling.
In volgorde van aankomst worden de patiënten voorbereid voor hun operatie of wordt de
voorgeschreven therapie gestart.
De student werkt samen met een verpleegkundige. Indien de stagementor aanwezig is,
zal de student hier gans de dag mee samenwerken. Je werkt steeds onder toezicht en
verantwoordelijkheid van de verpleegkundige aan wie je toegewezen wordt. De zorgen
voor de patiënt worden, indien mogelijk, volledig afgewerkt door de verpleegkundige die
de patiënt heeft opgenomen. Dit houdt in:
• Controle van de gegevens van patiëntenklevers en identificatiebandje.
• Voorbereiding van de onderzoeken of behandelingen, rekening houdend met het
eventueel nuchter zijn van de patiënt.
• Voorbereiding van de patiënt voor een operatie.
• Bloednamen.
• Controle van parameters. Bij afwijkende waarden, onmiddellijk mondeling
meedelen aan de verantwoordelijke verpleegkundige of hoofdverpleegkundige.
• Beantwoorden van beloproepen.
• Goede observatie van de patiënten.
• Het beantwoorden van vragen, het geven van goede informatie aan de patiënten
en familie en deze geruststellen.
• Opname en anamnese van de patiënten (EPD), hierbij ook informatie over
kamergebruik,de oproepbel, het licht, tv, bedbediening, de wc en toewijzen van
individuele kastje.
• Vervoer van patiënten met bed naar OK en terug. Installatie van de patiënt na de
ingreep: infuusstaander, water geven, houding verzorgen, urinaal en of bedpan,
infuus en verband controle en informatie over verdoving en of bedrust houden,
• Relevante, bondige verslaggeving noteren in patiëntendossier (EPD).
Aankomstuur op de afdeling noteren op verpleegblad en de eventuele
aandachtspunten vermelden.
• Buiten de rechtstreekse zorg aan patiënten ben je samen met de
verpleegkundigen verantwoordelijk voor een aantal bijkomende
afdelingsgebonden taken. Deze zijn ook voor jou als student leerervaringen
Wij gebruiken vanaf augustus 2013 het elektronisch verpleegdossier (EPD) zodat het
voor de student niet altijd gemakkelijk is het dossier te raadplegen of aan te vullen.
Vraag steeds hulp als je inzage wil in het dossier en geef mondeling observaties door die
moeten ingevuld worden.
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2.2. Dagindeling
Het is de bedoeling deze verdeling zoveel mogelijk te respecteren om zo te zorgen dat
alles tijdig klaar is.
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

06.45 uur: Nakijken welke ingrepen en onderzoeken er gepland zijn. Het is
wenselijk dat de student om 6:45 uur aanwezig is.
06.50 uur: Keuken klaarmaken voor de ganse dag. Koffieapparaat gebruiksklaar
maken, tassen klaarzetten, middagplateaus klaarzetten.
06.55 uur: Student spreekt met de verpleegkundige af wat eerst dient te
gebeuren (uitzoeken van de patiëntenfiches voor de volgende dag, materialenkar
uitladen en schikken in de kast, na controle van het geleverde linnen door het
personeel van de linnenkamer mag deze gebruikt worden op de afdeling,…).
07.00 uur: Opname van alle patiënten, de nodige voorbereiding doen, starten met
de voorgeschreven behandeling, patiënten van de nodige drank voorzien,
medicatie ingeven in het medicatiebeheer, EPD invullen. Informatie geven bij
bepaalde onderzoeken en gebruik maken van didactisch materiaal.
08.00 uur: Op vraag van het personeel van het operatiekwartier de patiënten naar
het operatiekwartier brengen, ter plaatsen de patiënt zijn aanwezigheid
bevestigen in de computer.
09.00 uur: Etenskar afladen, de middagmalen onmiddellijk bij aankomst in de
koelkast plaatsen, deze kar klaarmaken voor het verzamelen van het gebruikte
eetgerei.
10.00 uur: Onderbreking voor het nuttigen van drank (water, thee, koffie kan u
van het ziekenhuis gratis nuttigen) of snacks (zelf meegebracht). Tijdens deze
onderbreking worden bellen beantwoord en bij het aanmelden van een nieuwe
patiënt word deze eerst geholpen en zet men de onderbreking nadien verder.
11.30 uur: Patiënten ontslaan en de kamers terug op orde maken voor de
volgende patiënten, EPD aanvullen en patiëntendossiers van ontslagen patiënten
afwerken en klasseren.
11.45 uur: Middagmaal opdienen (volgens eetfiche) aandacht voor de patiënten
die nog nuchter moeten blijven en nakijken of er patiënten zijn die een dieet
volgen. Steeds aankruisen wanneer de patiënten hun maaltijd hebben ontvangen
zodat iedereen op de hoogte is van wie reeds gegeten heeft. Aangezien het
afleveren van de maaltijd afhankelijk is van de soort ingreep, en de soort narcose
dat de betrokken patiënt heeft ondergaan.
12.00 uur: Onderbreking voor de student om zijn middagmaal te nuttigen in de
voorziene refter op niveau 0.
12.30 uur: Opname van patiënten, werkwijze idem als ‘s morgens
13.00 uur: Overdracht van informatie aan de late-dienst.
13.10 uur: Kennismakingsmoment van de late-dienst met de patiënten.
14.00 uur: Verzorgingskarren op orde brengen en aanvullen.
15.00 uur: Koffiemoment.
17.00 uur: Onderbreking voor de student om zijn avondmaal te nuttigen in de
voorziene refter op niveau 0.
17.30 uur: Afdeling klaarmaken voor de volgende dag.
18.45 uur: Patiënten die niet ontslag klaar zijn transfereren naar een andere
afdeling.
19.00 uur: Einde werkdag.
19.05 uur: Wegbrengen van de kar met het vuile linnen naar de opslagruimte die
zich buiten ons ziekenhuis bevind.
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2.3. Afdelingsgebonden taken
Deze taken worden samen door verpleegkundigen en studenten uitgevoerd.

2.3.1. Keuken
Middagmalen komen ’s morgens toe en moeten onmiddellijk in de koelkast gezet
worden.
Al de ontvangen goederen opbergen in de kasten op de voorziene plaatsen.
Volgende activiteiten moeten dagelijks gebeuren: microgolfovens reinigen,
werktablet afwassen, koffietoestel reinigen en spoelen.
Een keuken is een plaats waar orde en netheid noodzakelijk is.
Scheiding tussen vuil en proper gerief.
De verpleegkundige van de late dienst zal de bestellijst voor de keuken opmaken
en digitaal doorsturen naar de afdeling centrale keuken.

2.3.2. Spoelruimten
Volle linnenzakken dienen gesloten te worden en in de voorziene container
gedeponeerd te worden. Deze container zal op het einde van de dag naar de
voorziene plaats buiten ons ziekenhuis gebracht worden.
De box voor de gele afvalzakken wordt gesloten op de juiste manier en zal door
het onderhoudspersoneel op het einde van de dag worden meegenomen.
De volle afvalzakken worden ook steeds gesloten.
Al het gebruikte materiaal wordt afgewassen.
Bij ontslag van een patiënt worden de lakens verwijderd, urinaal en/of bedpan
naar de spoelruimte gebracht, glas naar de keuken en de identificatieband met
vermelding van de naam van de patiënt van het bed gehaald.
Afhankelijk van het tijdstip worden de bedden door ons afgewassen of door het
onderhoudspersoneel.

2.3.3. Dienstplaats
De dienstplaats bestaat uit een bureau, plaats met computers en werkruimte
(medicatie, materiaal, verbandkarren).
De overdracht gebeurt in het bureau.
Verbandkarren worden na de verzorging in de namiddag gereinigd en aangevuld.
Materiaalvoorraad: de kasten bestaan uit 2 delen, als het eerste deel leeg is wordt
de badge uitgehangen in de kast zodat er een nieuwe voorraad besteld wordt.
In de werkruimte wordt de medicatie klaargemaakt.
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3. Specifieke aandachtspunten op de afdeling
3.1. De student
Betreffende je voorkennis ben je als student zelf verantwoordelijk voor duidelijke
communicatie met de verpleegkundige over wat je al kent en kan. Hulpmiddelen
hierbij zijn je persoonlijk ontwikkelingsplan en de lijst technische vaardigheden. De
student werkt steeds onder toezicht van een verpleegkundige. De interventies die je
voldoende beheerst kan je tot op zekere hoogte zelfstandig uitvoeren. Afhankelijk
van je opleidingsniveau en kunde krijg je meer verantwoordelijkheid.

3.2. De patiënt
Het welzijn van de patiënt staat centraal op de afdeling.
Rekening houdend met de verwachtingen van de patiënt probeer je zo goed mogelijk
te voldoen aan de individuele zorgbehoeften op fysisch, psychisch en sociaal vlak.

3.3. Het team
We willen streven naar professioneel verpleegkundig handelen. Dit wil zeggen dat wij
graag werken met studenten die weten waarmee ze bezig zijn en die op en
verantwoorde wijze hun verpleegkundig handelen verrichten Stel je flexibel op: sta
open voor nieuwe ideeën, formuleer kritische bedenkingen steeds op een positieve
manier. Probeer steeds objectief te zijn en tracht bij problemen zo snel mogelijk een
gesprek aan te gaan met de betrokken persoon.

3.4. De behandelingen
Er is een snelle wisseling van de patiënten en het belangrijkste is goed te weten wat
de pre- en postoperatieve zorgen zijn bij de verschillende ingrepen.
De verpleegkundige technieken, zoals blaassondage, bloedname, plaatsen van een
intraveneuze katheter, wondverzorging enz… moeten gekend zijn. Deze kunnen dan
in praktijk geoefend worden zodat je enige handigheid bekomt in de uitvoering ervan.
Er zijn behandelingsprotocollen i.v.m. toedienen van de hoeveelheid medicatie. Het
is in het belang van de patiënte dat je deze kan raadplegen.
Alle patiënten moeten een identificatiebandje dragen gedurende gans hun verblijf,
ook de bedden worden voorzien van de gegevens van de patiënt (houder achteraan
het bed).
Bij het nemen van parameters steeds de abnormale waarden doorgeven aan de
verpleegkundigen.
Wanneer patiënten informatie vragen waar je geen antwoord op weet moet je steeds
doorverwijzen naar de dokter of verpleegkundige.
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4. Algemene verwachtingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wees tijdig aanwezig op de afdeling.
Toon voldoende inzet, openheid en eerlijkheid.
Neem initiatief in overleg met de verpleegkundige.
Toon interesse, durf je vragen te stellen, maak gebruik van de aanwezige literatuur
en vraag naar de informatie op infoland.
In acht nemen van hygiënerichtlijnen en handhygiëne (zie bijlage).
Verzorg je taalgebruik, pas je taal en de termen die je gebruikt aan de patiënt aan.
Zorg dat je het handelen steeds kan verklaren vanuit de basisprincipes: hygiëne en
asepsis, veiligheid, beleving van de patiënt, comfort, ergonomie, economie en
ecologie.
Stel het handelen van een verpleegkundige gerust in vraag. Als de interventies
afwijken van de op school aangeleerde methode, is het logisch dat de
verpleegkundige zijn handelen motiveert.
Verwittig de verpleegkundige bij het verlaten van de afdeling of bij het beëindigen van
de stagedag.
Respecteer het beroepsgeheim, ook tegenover medestudenten.
Ga zorgvuldig om met de notities die je verzameld hebt om aan je verslag te werken,
wanneer je gebruik maakt van computerafdrukken steeds de naam van het
ziekenhuis en patiënt verwijderen
Neem op rustige momenten nuttige informatie door i.v.m. de afdeling of de
verpleegkundige zorgen.
Van de 3 de jaarstudenten verwachten wij een zekere zelfstandigheid en meer
persoonlijk initiatief.
Wees vriendelijk en correct ten opzichte van elke patiënt. Blijf bij kritische patiënten
steeds vriendelijk en behulpzaam.
Gedraag je keurig en respectvol tov patiënten en verpleegkundigen.
Vraag na het uitvoeren van je technieken naar feedback maar maak eerst een
kritische zelfevaluatie en laat die aanvullen door je stagementor of de
verpleegkundige die met je werkt.
Werk aan je algemene en persoonlijke doelstellingen.
Er wordt niet gerookt op de afdeling en ook niet in het stage uniform!!
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5. Praktische regelingen
5.1. Introductie
De studenten worden de eerste dag om 8:00 u in de inkomhal van het ziekenhuis
verwacht. Daar worden jullie door een stagedocent opgewacht en naar de dienst
gebracht.

5.2. Stagebegeleiding
Per stageperiode krijg je normaal gezien 1 tussentijdse evaluatie en 1 eindevaluatie.
Indien nodig bekom je meerdere tussentijdse evaluaties.
De tussentijdse evaluatie gebeurt meestal in de helft van de stageperiode. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van de dagelijkse feedback formulieren. Het is dus in je eigen
belang dat je dagelijks je persoonlijke evaluatie noteert en deze laat lezen en laat
aanvullen met feedback van de verpleegkundige.
Voor de eindevaluatie wordt gebruikt gemaakt van de tussentijdse evaluatie en ook
weer van de dagelijkse feedback formulieren.
De evaluaties, zowel de tussentijdse als de eind worden gemaakt door de
stagementoren in samenspraak met al de andere verpleegkundige en de
hoofdverpleegkundige.
Je moet dus bij iedereen je uiterste best doen en niet alleen bij de stagementoren!!
De evaluaties worden dan samen met jou en de stagebegeleidster overlopen. Je kan
dan nog altijd uitleg vragen over een bepaalde score of opmerking.
Een minder goede tussentijdse evaluatie wil niet zeggen dat je een slechte
eindevaluatie zal krijgen, maar is een signaal dat je je moet herpakken.
Omgekeerd is dit ook zo: een goede tussentijdse evaluatie wil niet automatische
zeggen dat je een goede eindevaluatie zal krijgen, maar wil zeggen dat je moet
verder doen zoals je bezig bent.

5.3. Afwezigheid en ziekte
Bij ziekte en andere afwezigheden verwittig je steeds:
•
De afdeling (voor aanvang van je stage)
•
De school
•
De stagebegeleiding
Bij heraanvang van de stage na afwezigheid wordt de dienst voor aanvang verwittigd.
De afwezige uren worden zo snel mogelijk ingehaald en samenspraak met de
directie, de stagebegeleidster en de hoofdverpleegkundige. Bij lange afwezigheden
wordt een inhaalstage georganiseerd in samenspraak met de stagecoördinator.
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5.4. Bereikbaarheid en parkeermogelijkheden
Het A.Z. St Dimpna is bereikbaar zowel met de auto (parking is voorzien), met de fiets
(fietsenstalling voorzien), als met het openbaar vervoer.
Er is een bushalte vlak voor het ziekenhuis, het station is wel een eindje van het
ziekenhuis verwijderd, maar die afstand kan ook met de bus overbrugd worden of met
de fiets.
Indien je wenst gebruik te maken van de parking van het ziekenhuis, moet je je houden
aan het parkeerreglement.
Er zijn 2 parkingen voorzien.
Tot de 2de parking heb je vrije toegang. Er staan geen slagbomen. Op de 1ste parking
kan je vrij oprijden, maar om de parking te verlaten heb je een penning nodig (1 euro,
te verkrijgen aan de automaat in de inkomhal) of een parkingkaart mits betaling van
een waarborg (€ 20). Deze parkeerkaart kan je via de school of op de
personeelsdienst van het ziekenhuis bekomen voor de stage of op de 1ste stagedag
voor 16 u. De waarborg wordt terugbetaald na het inleveren van de parkingkaart op
het einde van de stage (het inleveren gebeurd aan de instantie die de kaart heeft
afgeleverd).
Fietsenrekken achteraan de bezoekersparking.
Met de parkeerkaart kan je ook de fietsenstalling van het personeel openen.

5.5. Stagekledij
De kleedkamer is centraal gelegen in de kelder van het ziekenhuis. De toegang tot de
kleedkamers kan alleen gebeuren mits gebruik van een badge( te verkrijgen zie hoger).
Breng geen waardevolle voorwerpen of teveel geld mee. Laat deze ook nooit achter in
de kleedkamer, maar breng het mee op dienst zodat je alles in een persoonlijk kastje
kan opbergen.
Het gebruik van GSM is verboden.

5.6. Maaltijden
Je hebt een half uur onderbreking ’s middags van 12:00 tot 12.30 uur en als je de late
dienst hebt tussen 17.00 tot 17:30 uur.
Je kan je zelf meegebrachte lunch nuttigen in de vernieuwde refter van ons ziekenhuis
op gelijkvloers of iets nuttigen in de cafetaria gelegen aan de inkom van het
ziekenhuis.
Vanaf juni 2012 kan je ook een warme maaltijd nuttigen in ons vernieuwde cafetaria.
Het buffet in de refter zal hiervoor open zijn op weekdagen tussen 12:00 en 13:30 uur,
niet tijdens het weekend of op feestdagen
Digitaal bestellen kan tot 11:00 uur op de dag zelf. Je bestelt best tijdig, want tegen 11
uur aan kan je de melding krijgen dat de voorraad is uitgeput. Natuurlijk kan je ook
voor meerdere dagen reserveren. Onmiddellijk na je bestelling krijg je een afdruk op je
printer.
Betalen gebeurt aan het buffet met bonnetjes, nooit met geld of maaltijdcheques. Je
neemt ook steeds de afdruk van je bestelling mee.
Bonnetjes koop je bij de financiële dienst op elke werkdag van 9 tot 12u en van 13 tot
15u.
Een warme maaltijd kost € 5 en bestaat steeds uit soep - hoofdgerecht - dessert .
Soep is ook apart verkrijgbaar. Die bestel je niet op voorhand, maar neem je aan het
buffet voor € 1.

13

6. Algemene hygiëne richtlijnen
Centraal bij de persoonlijke hygiëne staan de handhygiëne, geen sieraden (horloge of
ringen) dragen, de verzorging van de haren en het dragen van bedrijfs- en/of
beschermende kleding.

6.1. Handhygiëne
Pas handhygiëne toe op de volgende momenten:
•
•
•
•

voor aanvang van de werkzaamheden en na pauzes;
na hoesten, niezen en snuiten van de neus;
na toiletgebruik;
voor en na contact met voedsel.

Pas handhygiëne toe bij het uitvoeren van handelingen bij patiënten.
Doe dit in ieder geval op de volgende momenten:
•
•
•
•
•
•
•

na lichamelijk onderzoek;
na het wassen van de patiënt;
vóór en na kleine ingrepen;
vóór en na wondbehandeling of –verzorging;
vóór en na het bereiden en toedienen van voedsel;
na contact met lichaamsvloeistoffen of uitscheidingsproducten
(faeces, urine, bloed en wondvocht);
vóór en na verpleegkundige handelingen.

Draag handschoenen wanneer de handen in contact kunnen komen met
lichaamsvochten, de niet intacte huid of met verpleeg- en behandelmaterialen die
hiermee in aanraking zijn geweest.
Dek huiduitslag en wondjes aan de handen af met vochtwerende pleisters.
Pas handhygiëne toe na het uittrekken van handschoenen.

6.2. Techniek handdesinfectie
Neem bij het desinfecteren van de handen met handalcohol de volgende instructie in
acht:
•
•
•
•

Neem uit de dispenser een hoeveelheid handalcohol passend in het kuiltje van de
handpalm.
Breng de handalcohol op de droge handen aan.
Wrijf de handen gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar totdat ze droog
zijn. Ook de vingertoppen, duimen, gebieden tussen de vingers en de polsen
moeten grondig met de handalcohol worden ingewreven.
Het gebruik van handcrème na desinfectie is mogelijk.
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6.3. Kleding
6.3.1. Dienstkleding
•
•
•
•

Trek de verstrekte dienstkleding (jasje en/of broek) op de werkplek aan.
Trek dagelijks en bij visuele verontreiniging schone kleding aan.
Draag de dienstkleding gesloten.
Draag over de dienstkleding geen shawls, vesten en dergelijke.

6.3.2. Beschermende kleding
Het dragen van beschermende kleding zorgt ervoor dat er geen overdracht van microorganismen naar andere patiënten en naar de kleding (dienst- of privé-kleding) plaatsvindt
en is ter bescherming van de eigen kleding.
• Draag beschermende kleding over de kleding. Beschermende kleding kan bestaan
uit een schort, eventueel van plastic, of een jas met lange mouwen.
• Trek de beschermende kleding na afloop van de handeling direct uit.
De volgorde voor het correct uittrekken van beschermende kleding is als volgt:
• Trek de handschoenen uit;
• Pas handhygiëne toe;
• Doe de beschermingsbril af (indien gedragen);
• Trek de beschermende kleding uit;
• Doe het mondneusmasker af (indien gedragen) ;
• Doe de hoofdbedekking af (indien gedragen);
• Desinfecteer de handen.

Draag de beschermende kleding gesloten zodat de dienst- of privékleding wordt beschermd.
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6.4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
6.4.1. Handschoenen
•
•
•
•
•
•
•

Draag handschoenen in die gevallen waarbij de handen in contact kunnen komen
met bloed, lichaamsvloeistoffen, slijmvliezen, niet intacte huid of behandelmaterialen
die (mogelijk) besmet zijn.
Gebruik handschoenen éénmalig en bij een zelfde patiënt. Trek ze na gebruik direct
uit.
Draag tijdens de werkzaamheden waarbij handschoenen gedragen worden geen
kleding met lange mouwen (uitgezonderd bij het dragen van beschermende kleding
bij isolatieverpleging).
Vermijd tijdens het dragen van handschoenen contact met deurknoppen, telefoon,
apparatuur, toetsenborden, et cetera.
Was of desinfecteer de handen na het uittrekken van de handschoenen.
Bij het uittrekken van de handschoenen kunnen de handen namelijk besmet zijn
geraakt.
Indien bij bloedafname gebruik wordt gemaakt van een gesloten afnamesysteem
(bijvoorbeeld een vacuümsysteem) dan hoeven geen handschoenen gedragen te
worden.

6.4.2. Mondneusmasker
Mondneusmaskers worden in uitzonderlijke situaties gedragen. In de praktijk zal dit
voornamelijk situaties betreffen waarbij de kans bestaat op overdracht van tuberculose of
MRSA. Voor TBC worden speciale filtermondneusmaskers ingezet met een filterklasse
FFP2, voorzien van een CE markering en de EN 149:2001 codering. FFP2 maskers filteren
voor 92% en chirurgische mondneusmaskers filteren ongeveer 50% van de druppelkernen
(één - vijf μm).
• Draag een chirurgisch mondneusmasker bij iedere handeling waarbij kans bestaat op
spatten in het gezicht. Gooi het masker direct na gebruik weg.
• Draag een chirurgisch mondneusmasker bij elke ingreep. Vernieuw uw masker voor
elke ingreep. Bij langdurige ingrepen moet het masker om de 3 uur vernieuwd
worden.
• Draag bij contact met een (mogelijke) tuberculose patiënt, een speciale
filtermondneusmasker met een filterklasse FFP2. De maskers zijn
persoonsgebonden en mogen maximaal acht uur achtereen gebruikt worden.
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6.5. Omgaan met lichaamsvloeistoffen

•
•
•
•
•
•
•

Bloed, met bloed besmeurde voorwerpen en met bloed vermengde
lichaamsvloeistoffen (o.a. urine, faeces, sputum) moeten als besmet worden
beschouwd. Bij de omgang met bloed moet een aantal regels in acht worden
genomen ter preventie van overdracht van via bloed overdraagbare ziekten (HIV,
hepatitis B en C).
Zorg dat alle te gebruiken materialen binnen handbereik zijn.
Draag bij werkzaamheden waarbij direct contact met bloed kan plaatsvinden
handschoenen. Ook bij het verzorgen van de insteekplaats van het infuus moeten
handschoenen worden gedragen.
Deponeer gebruikte naalden direct na gebruik in de daarvoor bestemde
naaldcontainer en steek deze niet terug in het beschermhoesje. (Nooit recappen)
Zorg dat de container niet boven de vullijn wordt gevuld.
Verwijder direct na het beëindigen van de werkzaamheden de besmet geraakte
kleding of linnengoed, trek de handschoenen uit en pas handhygiëne toe.
Trek bij het opruimen van gemorst bloed handschoenen aan en reinig eerst de plek
met een wegwerpdoek en desinfecteer deze vervolgens.
Pas handhygiëne toe na beëindiging van de handelingen.

6.6. Wondverzorging
•
•
•
•

Verricht tijdens het verwisselen van het verband geen handelingen waarbij
stofverplaatsing optreedt. Voorbeelden van dergelijke handelingen zijn het opmaken
van bedden en het reinigen van de kamer.
Houd de deur van de kamer tijdens de wondverzorging gesloten.
Pas vóór en ná de wondbehandeling handhygiëne toe.
Draag tijdens de wondbehandeling handschoenen en bij geïnfecteerde wonden
beschermende kleding als de kans bestaat dat de kleding wordt besmet.
Maak gebruik van de zogenaamde ‘no touch’ methode door het gebruik van
pincetten. Hierbij hoeven geen handschoenen te worden gedragen aangezien de
wond en het materiaal niet wordt aangeraakt.
Alle materialen, die nodig zijn voor de verzorging van de wond, moeten voor het
begin van de verzorging binnen handbereik op een schone ondergrond aanwezig zijn.
Ook kan bij elke patiënt een bakje met benodigdheden voor de wondverzorging
klaarstaan. Dit voorkomt heen en weer lopen en daarmee luchtwervelingen die een
risico betekenen voor mogelijke wondcontaminatie.
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7. Preventie van infectieziekten
7.1. Accidenteel bloedcontact
Wanneer er naar aanleiding van een accident bloed-bloedcontact is geweest, moeten
er direct maatregelen worden getroffen.
• Laat het wondje goed doorbloeden.
• Spoel met water of fysiologisch zout.
• Desinfecteer vervolgens met een wonddesinfectiemiddel, bv. Alcohol 70-80%.
• Gebruik bij spataccidenten waarbij bloed op de slijmvliezen is gekomen geen
alcohol 70% maar spoel goed door met water of fysiologisch zout.
• Dek het wondje af.
• Neem direct contact op met de spoedgevallen.
• Tref een regeling wat te doen als dergelijke accidenten plaatsvinden.
Het is belangrijk dat degene met wiens bloed er contact is geweest, bekend is. Dit
om het risico van HIV en hepatitis B en C te kunnen bepalen.
Het voorkomen dat men bloed-bloedcontact oploopt doordat men zich prikt aan een
besmette naald is natuurlijk van het grootste belang. Attendeer medewerkers op de
volgende aandachtspunten:
• Doe nooit het hoesje weer terug over de naald.
• Deponeer naalden direct na gebruik in de naaldcontainer.
• Zorg dat deze niet verder wordt gevuld dan de aangegeven markeerrand.

7.2. Melding infectieziekten
•
•

•

•
•

In het geval van het optreden van een infectieziekte dienen er andere
maatregelen te worden getroffen. Hoe eerder hierbij maatregelen worden
genomen, des te kleiner is het eventuele gevolg.
Meld het optreden van een ongewoon aantal van de hieronder genoemde
aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard:
o maag- en darmaandoeningen;
o Huidaandoeningen;
o andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard.
Verzamel, indien er een vermoeden is van één van de bovenstaande
ziektebeelden, de volgende gegevens van de zieken:
o Volledige persoonsgegevens;
o Aard, ernst en verloop van de klachten;
o Datum eerste ziekteverschijnselen;
o Vermoeden van meerdere besmettingen;
o Eventueel bekende bron.
Bepaal, in overleg met de behandelende arts en de dienst ziekenhuishygiëne,
welke maatregelen er moeten worden genomen.
Meldingsplichtige ziekten: op basis van klinisch vermoeden - zie criteria in
document “meldingsplichtige ziekten”.
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7.3. Isolatie
Het doel van isolatie is het vermijden van overdracht van ziektekiemen van de ene naar de
andere patiënt(s) en het personeel. Deze ziektekiemen kunnen zich op de huid, in faeces,
urine, speeksel of bloed bevinden. De indicatie voor isolatie wordt door de arts gesteld.
Isolatie wordt toegepast bij onder andere:
• infectieuze darminfecties;
• Clostridium Difficile;
• wond- en huidinfecties;
• MRSA;
• luchtweginfecties;
• TBC;
Zorg dat voor iedere vorm van isolatie een protocol aanwezig is.
Contactisolatie is nodig bij patiënten die een ziekte hebben die zich via contact verspreid.
Een voorbeeld hiervan is infectieuze diarree, zoals Clostridium difficile.
Druppelisolatie is nodig bij patiënten die een ziekte hebben die zich via druppels over een
afstand van ongeveer 1,5 meter verspreiden. Een voorbeeld hiervan is influenza (griep).
Aërogene isolatie moet worden toegepast bij patiënten die een ziekte hebben die zich
alleen langs aërogene wegen verspreidt. Een voorbeeld van een dergelijke ziekte is TBC
(open).
Strikte isolatie is een combinatie van contactisolatie en aërogene isolatie.

8. Tot slot
Wij hopen dat je aan de hand van deze informatiebrochure een beeld gekregen hebt van de
afdeling waar je de komende weken gaat meewerken in de zorgverlening.
Misschien zijn er bij het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan niet om meer uitleg
te vragen aan je stagedocent, stagementor of de verpleegkundige van de afdeling.
Wij wensen je een fijne, leerrijke stage toe

Het afdelingsteam
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Contact gegevens
A.Z. St.-Dimpna
J.B. Stessensstraat 2
2440 Geel
Algemeen telefoonnummer:
Algemeen daghospitaal
Tel. hoofdverpleegkunidge

014/57.77.77
014/57.72.44
014/57.74.44

Website:
e-mail daghospitaal:
e-mail hoofdverpleegkundige Paul Willems

www.azstdimpna.be
daghospitaal@azstdimpna.be
paul.willems@azstdimpna.be
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