De afdeling Acute Geriatrie

De afdeling Acute Geriatrie als stageplaats voor studenten.
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1

OVER DE AFDELING ACUTE GERIATRIE

1.1

Welkom

Beste student
Het ganse team heet je van harte welkom op de afdeling Acute Geriatrie. We hopen
dat deze stage voor jou een leerrijke en waardevolle ervaring mag zijn.
Wellicht zullen de eerste dagen wat aanpassing vragen, maar we zijn ervan overtuigd
dat je met voldoende inzet en enthousiasme je hier snel thuis voelt. Aarzel niet om
hulp of informatie te vragen. We staan klaar om je met woord en daad bij te staan.
Christ Francoys
Hoofdverpleegkundige Acute Geriatrie

1.2

Situering & organogram

De hospitalisatie-afdeling Acute Geriatrie bevindt zich op de 1e verdieping van Campus St.-Jan.
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 dienst:

•

Medisch afdelingshoofd:

dr. Marijke Deleu

•

Hoofdverpleegkundige:

Christ Francoys

•

Artsen:

geriater dr. M. Deleu

•

Verpleegkundigen:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Zorgkundigen:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Afdelingsmedewerker:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Stagementoren:

Diane Devroye – Sanne Willems – Caroline Kersten

De stagementor is je steun en toeverlaat op de afdeling. Hij bereidt ook samen met jou de
tussentijdse en eindevaluaties voor, op basis van je stagedoelstellingen.

1.3

Patiëntenpopulatie

Een geriatrische patiënt eist van de verpleegkundige een specifieke aanpak.
•

Medisch-verpleegkundig: Een geriatrische patiënt heeft vaak een multipathologie. Dit houdt in dat er
verschillende ziektebeelden tegelijk behandeld en geobserveerd moeten worden, zoals: diabetes,
cardiale en vasculaire aandoeningen, cerebrale aandoeningen, pulmonair, oncologisch …

•

Psychosociaal: Een geriatrische patiënt moet bij zijn verblijf gescreend worden naar zijn sociale
achtergrond. Kan de patiënt nog in veilige omstandigheden naar huis of moet er gezocht worden
voor een verblijf in een woonzorgcentrum of hersteloord?

•

Palliatieve zorgen wanneer het levenseinde nadert. Ook het levenseinde maakt deel uit van het
leven. Op de afdeling wordt samen met de palliatieve werkgroep gestreefd voor een rustig
levenseinde door aangepaste verzorging, aromatherapie en efficiënte pijnbehandeling.

Kortom: een bij uitstek multidisciplinaire aanpak van de zorg door een volledig team.
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2

VERLOOP ZORGVERLENING

2.1

Zorgverloop dag

07.00 - 07.15 u.

•

07.00 - 07.55 u.

Ochtendverzorging

08.00 - 09.00 u.

•
•
•
•
•
•

11.00 - 11.30 u.
11.30 u.
12.30 u.

Patiëntenoverdracht & briefing van nachtverpleegkundige(n) naar ochtendploeg
Ontbijt opdienen en afruimen, patiënten helpen bij het eten
Parameters controleren.
Verpleegkundige registraties in het EVD (elektronisch verpleegdossier)
Toedienen van medicatie
Patiëntenzorg
Controle EWS parameters

Patiëntenzorg

•

Mictietraining

•
•
•
•
•

Middagmaal opdienen, hulp aan patiënten waar nodig
Toedienen van medicatie
Middagmaal afruimen
Patiënten positioneren in bed, met aandacht voor het comfort van de patiënt
Opdienen van koffie

13.30 u.

Patiëntenoverdracht & briefing van ochtend- naar avonddienst

13.00 - 14.00 u.

Medicatie 17.00 u en 20.00 uur controleren

14.00 - 15.00 u.

•
•
•

Patiënten opnieuw rechtop zetten, mictietraining
Medicatiebedeling
EWS-parameters

15.30 u.

Patiëntenoverdracht & briefing aan de verpleging met avonddienst

16.15 - 16.30 u.

•
•
•
•

17.30 - 18.30 u.
19.00 - 22.00 u.

21.45 – 22.00 u.

Mictietraining
Toedienen van medicatie
Avondmaal opdienen en afruimen, hulp aan patiënten waar nodig
De patiënt in bed helpen indien hij/zij dit wenst

Avondverzorging

•
•
•

Medicatie toedienen en valideren

•
•
•

Indien nodig patiënt uitleg geven over geplande onderzoeken

Parameters controleren, EVD aanvullen
Patiënten voorbereiden voor de nacht: in bed helpen, verfrissen, wondzorg indien nodig,
incontinentie …
Nachtlampjes aansteken
EWS-parameters

De verpleegkundige brieft aan de nachtverpleegkundige.
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2.2

Zorgverloop nacht

22.15 - 23.00 u.

Kennismaking met de patiënten tijdens de eerste controleronde

23.00 u.

•
•
•

23.00 - 00.30 u.

Controle van de medicatie
Ronde bij de patiënten: toediening van medicatie van 22 u., zorgen uitvoeren en valideren
Een eerste observatie van de patiënt (urinezakken, veiligheid → onrusthekkens)

Medicatie voor de volgende dag voorbereiden.

00.30 u.

Patiëntenronde

00.30 - 02.00 u.

Medicatie klaarzetten

02.00 - 03.00 u.

Medicatie toedienen

04.00 - 05.00 u.

Patiëntenronde

06.00 - 06.30 u.

Bloedafnames

07.00 - 07.15 u.

Patiëntenbriefing

3

AANDACHTSPUNTEN
•

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

•

Herhaal je technieken. Denk steeds aan steriliteit en ziekenhuishygiëne. Bij iedere patiënt gebeurt
een patiëntidentificatie bij het uitvoeren van een handeling, je stelt je telkens voor met naam en
functie.

•

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 (voor 3e-jaarsstudenten),
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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