De afdeling Heelkunde 2

De hospitalisatieafdeling Heelkunde 2 als stageplaats voor studenten.
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1

OVER DE AFDELING HEELKUNDE 2

1.1

Welkom

Beste student
Bij aanvang van je stage zijn er door ons al heel wat voorbereidingen getroffen. Je
uurrooster werd samengesteld, rekening houdend met het aanbieden van continuïteit in
de zorg, continuïteit in begeleiding, aanvaardbare overgang van shiften en
uurroosteractiviteiten op school. We zijn er immers van overtuigd dat je met een goede
begeleiding, inzicht in de organisatie en in werkzaamheden van de afdeling sneller kunt participeren in de
patiëntgerichte zorg in het algemeen en in de heelkundige zorg in het bijzonder.
Onze stagementoren nemen hun taak zeer ter harte en bouwen regelmatig reflectie- en feedbackmomenten
in. Bovendien geven ze ook advies en aandachtspunten mee aan collega’s verpleegkundigen, steeds met
het oog op continuïteit in begeleiding. Zo wordt de student op regelmatige basis op de hoogte gehouden
van gemaakte vorderingen en op te volgen aandachtspunten. Dergelijke werkwijze impliceert ook dat
tussentijdse en eindevaluaties geen verrassing meer inhouden.
Van jou als student verwachten we een professionele houding, een positief engagement en daadwerkelijke
participatie in de patiëntgerichte zorg op onze afdeling.
We zijn ervan overtuigd dat elke stage-ervaring een meerwaarde betekent in je opleiding en dit kan
meespelen in je latere specialisatiekeuze.
Met ondersteuning van de stagementoren en het ganse verpleegteam hopen we dan ook op een positief
resultaat. We wensen je alvast een boeiende, leerrijke stage toe!
Eveline Thomis
Hoofdverpleegkundige Heelkunde 2

1.2

Situering & organogram

De hospitalisatieafdeling Heelkunde 2 bevindt zich in het hoofdgebouw van Campus Mariëndal, op de 1e
verdieping.
De meest actuele versie van het organogram van het departement Zorg, met de namen van diensthoofden,
hoofdverpleegkundigen en/of coördinatoren, kun je tijdens je stage bekijken op het intranet. Organogram
van de afdeling:

•

Medisch afdelingshoofd:

dr. Joost Dewaele

•

Hoofdverpleegkundige:

Eveline Thomis

•

Artsen:

 Orthopedie-

dr. J. Dewaele - dr. P. De Vleeschauwer - dr. S. Geeurickx - dr. P.
Yde - dr. P. Wernaers - dr. H. Robijn - dr. B. Kestens - dr. C.
Goorens

 Vaatheelkunde:

dr. B. Joos - dr. K. Keirse

 Geriatrisch

dr. Deleu i.s.m. orthopedisten

 Urologie:

dr. Van Nuffel – dr. Slabbaert – dr. Van Wynsberghe

 Neurochirurgie

dr. Van Schaeybroeck – dr. Smets

traumatologie:

Fractuurprogramma:

•

Verpleegkundigen:

taken & verantwoordelijkheden cfr. functie- en competentiekaart

•

Zorgkundigen:

taken & verantwoordelijkheden cfr. functie- en competentiekaart
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•

Afdelingsmedewerker:

taken & verantwoordelijkheden cfr. functie- en competentiekaart

•

Stagementoren:

René Torbeyns - An Vanweser – Nancy Van Meerbeek – Sharon
de Wulf

De stagementoren zijn je steun en toeverlaat op de afdeling. Hij of zij bereidt ook samen met jou de
tussentijdse en eindevaluaties voor, op basis van je stagedoelstellingen.

1.3

Patiëntenpopulatie

Onze dienst Heelkunde beschikt over 4 verpleegafdelingen: Heelkunde 1, Heelkunde 2, Kort Verblijf en het
chirurgisch dagziekenhuis (CDZ). Op de afdeling Kort Verblijf worden patiënten opgenomen van maandag
tot zaterdagmorgen, in het dagziekenhuis worden uitsluitend patiënten in daghospitalisatie opgenomen.
Op de afdeling Heelkunde 2 verblijven voornamelijk patiënten van de disciplines orthopedie-traumatologie,
vaatheelkunde, urologie en neurochirurgie. Sporadisch verzorgen we patiënten van andere specialismen.
Ter voorbereiding van je stage kan je via de website van het RZ Tienen op de deelsite orthopedie gaan, of
rechtstreeks naar https://www.rztienen.be/nl/orthopedie, deze bevat veel informatie over de aandoeningen
en behandelingen van de orthopedische patiënten.

•

Preoperatief: tijdens deze periode gebeuren allerlei medisch-technische onderzoeken en consulten,
ter voorbereiding van een heelkundige ingreep.

•

Postoperatief: dit omvat de therapeutische en de verzorgingsperiode na de heelkundige ingreep.
Bepaalde operaties vereisen een eerste opvolging op de afdeling intensieve zorgen.

2

VERLOOP ZORGVERLENING

2.1

Zorgverloop dag

07.00 - 07.15 u.

Patiëntenoverdracht van de nachtverpleegkundige(n) aan de ochtendploeg.

07.00 - 07.55 u.

Ochtendverzorging

• Verzorging van de patiënten.
• Preoperatieve voorbereiding en controle.
• De verantwoordelijke verpleegkundigen zorgen voor de EWS controle, de medicatietoediening, de

insulinetoediening en de uitvoering van de verpleegkundige zorgen, zij dragen de personenzoeker.

• Na de toediening van de medicatie en de controle van de parameters helpen zij mee met de

verzorging. De namen van de verantwoordelijke verpleegkundigen zijn te vinden in de agenda.

08.00 - 09.00 u.

• Opdienen en afruimen van het ontbijt, patiënten helpen bij het eten.
• Patiëntenbespreking: er is een dagelijkse briefing. Op dinsdag is er een multidisciplinaire
patiëntenbespreking.

09.00 - 12.00 u.

Patiëntenzorg

• Uitvoering van de patiëntenzorg en de wondzorg.
• Elektronisch verpleegdossier (EVD) van de patiënt aanvullen. Bedden opmaken en kamer op orde
brengen.

• Nagaan of de patiënt veilig werd geïnstalleerd (ongelukken voorkomen) en controleren of alles
bereikbaar is voor de patiënt (oproepbel, telefoon, drank…).

• Controleer of elke patiënt een identificatiearmbandje draagt.
• Bij een patiënt met een diepe veneuze katheter wordt elke maandag en donderdag het verband

verzorgd en worden de leidingen vervangen. Indien de patiënt hyperalimentatie krijgt, worden de
leidingen dagelijks vervangen.

Na de verzorging

• EVD aanvullen (parameters, debieten, verpleegkundig observatieverslag…).
• Medicatietoediening & validatie in EVD.
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• Na reiniging worden de verzorging - en linnenkarren op orde gezet en aangevuld.
• Na de ronde van de arts wordt het EVD van patiënt gecontroleerd en aangepast.
12.00 u.

Opdienen en afruimen van middagmaal en hulp aan patiënten. Middagpauze voor deel van het team.

13.30 u.

Patiëntenoverdracht van morgen- naar avonddienst.

13.00 - 14.45 u.

• Patiënten die in zetel of aan tafel zitten, in bed helpen wanneer ze dit wensen.
• Controle van de medicatie van 14 uur.
• Medicatietoediening & validatie in EVD.
• EWS afname bij alle patiënten
• Voorbereiding van operaties van de volgende dag.
• Verdere controle van de verpleegdossiers na ronde artsen (EVD).
• Bestelling medicatie en klaarzetten van de medicatie voor de volgende dag.

15.30 u.

Patiëntenoverdracht & briefing aan verpleegkundige(n) met avonddienst.

15.15 - 17.00 u.

• Voorbereiding ontslagen, nieuwe opnames & administratie.
• Postoperatieve zorgen en controles.
• Medicatietoediening & validatie in EVD.

17.00 u.

• Opdienen en afruimen avondmaal en hulp aan patiënten waar nodig.
• Controle inname medicatie.

17.30 - 18.00 u.

Observatie en parameters nemen van de pas geopereerde patiënten.

18.00 - 18.30 u.

Avondpauze van de verpleegkundige.

18.30 - 21.00 u.

Avondverzorging

• Medicatie toedienen en valideren.
• EWS afnemen, EVD aanvullen.
• Patiënten voorbereiden voor de nacht (in bed helpen, verfrissen, wondzorg indien nodig,
incontinentie…).

•
•
•
•
21.00 - 22.00 u.

2.2

Denk aan onrusthekkens indien nodig en verantwoord.
Indien nodig patiënt uitleg geven over geplande onderzoeken.
Opvang familie en andere bezoekers.
Nachtlampjes aansteken.

Patiëntenoverdracht en briefing van avondploeg naar nachtverpleegkundige(n).

Zorgverloop nacht

21.45 - 07.15 u.

Taken van de nachtverpleegkundige

• Observatie van de patiënten.
• Controle EWS en nazicht verbanden bij de postoperatieve patiënten.
• Medicatietoediening.
• Wisselhouding geven.
• Klaarzetten van de infusen voor de volgende dag.
• Nazicht verpleegdossiers (EVD), met de nadruk op de volgende dag.
• Bloedname naar de ochtend toe en bij voorkeur bij de patiënten die vroeg wakker zijn.

3

AANDACHTSPUNTEN
•

Kom voorbereid op stage: kijk voor de stage de anatomie, de fysiologie en de reeds geleerde
pathologie na.

•

Geef extra aandacht en zorg bij de installatie van een patiënt na terugkomst van de recovery,
controle van parameters is zeer belangrijk. Besteed voldoende aandacht aan het comfort van de
patiënt (voldoende wisselhouding) en aan de pijn.
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•

Herhaal je technieken: bloedafname, infusen prikken, blaassondage en wondzorg zijn vaak
voorkomende handelingen op de afdeling. Denk steeds aan steriliteit en ziekenhuishygiëne.

•

We verwachten samen met je school een grote inzet en leergierigheid, patiëntgerichtheid en
vriendelijkheid. Een empathische ingesteldheid en zin voor initiatief stellen we zeer op prijs.

•

Informeer je over de afdelingsprocedures, zoals bv. rond reanimatie.

•

Naast de verpleegkundige zorg krijg je ook administratieve en afdelingsgerichte opdrachten
toegewezen, zoals: gebruik elektronisch verpleegkundig dossier EVD, orde en aanvullen van
verzorgingskarren, kasten …

•

Een vlotte integratie in het team, en een positieve samenwerking met alle medewerkers vinden we
vanzelfsprekend.

•

Geef bij het begin van je stageperiode je doelstellingen door aan de stagebegeleidster en aan de
stagementoren.

•

Wens je bepaalde zorghandelingen te oefenen of specifieke onderzoeken bij te wonen, vraag dit
dan gerust zelf aan de hoofdverpleegkundige of je stagementor. Wacht dus niet tot men je een
voorstel doet hieromtrent.

•

Indien je een techniek voor de eerste maal zal uitvoeren, meld dit dan aan de begeleidende
verpleegkundige vóór jullie de patiëntenkamer binnengaan.

•

Wens je een patiënt op te volgen, meld dit dan aan de hoofdverpleegkundige. Dan houden we daar
rekening mee bij de werkverdeling.

•

Tracht problemen steeds op de afdeling zelf op te lossen, in samenspraak met de stagebegeleider
van de school, je stagementor of de hoofdverpleegkundige van de afdeling.

Veel succes!
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