De afdeling Medisch Centrum Aarschot

De afdeling Medisch Centrum Aarschot, met specifiek het dagziekenhuis
en operatiekwartier als stageplaats voor studenten.
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OVER DE AFDELING MEDISCH CENTRUM AARSCHOT

1.1

Welkom

Beste student
Van harte welkom in Medisch Centrum Aarschot. Wij bieden je de mogelijkheid om
een aangename en leerrijke stage te doorlopen in een dynamische ploeg die jou met
raad en daad zal bijstaan. Je wordt als volwaardig lid opgenomen in ons
verpleegkundig team, met de daarbij horende verantwoordelijkheden maar ook
leermogelijkheden. Het is evident dat je steeds kunt terugvallen op de
stagebegeleiders.
Ons dagziekenhuis streeft naar een kwaliteitsvolle en patiëntgerichte zorg, waarbij
ook het kindvriendelijke aspect niet onbelangrijk is. Het biedt een brede waaier van
verschillende disciplines met zowel chirurgische als niet-chirurgische patiënten. Je krijgt dus de
mogelijkheid om je in verschillende disciplines te bekwamen. Deze brede basis biedt je een goede opstap
voor je verdere professionele loopbaan.
Met deze brochure hopen wij je op voldoende wijze te informeren om een vlotte en plezierige stage te
kunnen doorlopen.
Cindy Van Meerbeek
Hoofdverpleegkundige MCA

1.2

Situering & organogram

Het dagziekenhuis van Medisch Centrum Aarschot bevindt zich 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 OK:

dr. A. Vantrappen

•

Hoofdverpleegkundige:

Cindy Van Meerbeek

•

Adjuncthoofdverpleegkundige:

Diane Van Den berckt

•

Artsen dagziekenhuis:
 Anesthesie

dr. A. Vantrappen - dr. K. Teugels

 Dermatologie

dr. H. Bogaert - dr. K. Creytens

 Gastro-enterologie

dr. R. Kums - dr. F. Temmerman

 Gynaecologie

dr. G. Donders - dr. I. Riphagen - dr. T. Van den Bosch - dr. V.
Vandenbroucke - dr. L. Claes - dr. L. Vandermeulen

 Neus-keel-oren

dr. M. Verbist - dr. A. Peeters - dr. A. Torfs

 Oftalmologie

dr. B. Philips - dr. F. Mergaerts - dr. H. Kennis - dr. D. Kolacny

 Orthopedie

dr. J. Dewaele - dr. P. Devleeschauwer - dr. B. Kestens - dr. P.
Wernaers - dr. C. Goorens

 Plastische chirurgie

dr. T. Nevens
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 Mond-, kaak- en
aangezichtsheelkunde

dr. B. Dolfijn - dr. J. Van Goethem

 Urologie

dr. J. Van Nuffel - dr. L. Van Wynsberghe - dr. K. Slabbaert – dr.
J. Berkers

 Vaatchirurgie

dr. B. Joos - dr. K. Keirse

•

Verpleegkundigen:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Afdelingsmedewerker:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Stagementoren:

Eve Verstappen - Marijke Triau - Luc Everts - Margie Lambrechts

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

Medisch Centrum Aarschot (MCA) biedt heel wat consultatiemogelijkheden aan de mensen in de regio.
De consultaties en de medische prestaties worden uitgevoerd door artsen verbonden aan MCA en door
artsen werkzaam in RZ Heilig Hart Tienen. Zowat alle medische disciplines zijn vertegenwoordigd in MCA.
Naast de klassieke consultaties kunnen patiënten hier ook terecht voor radiologische onderzoeken, een
CT-scan, technische onderzoeken zoals EKG, coloscopie enzovoort.
In het chirurgisch dagziekenhuis gebeuren de ingrepen van de verschillende aanwezige disciplines.
Enkele voorbeelden: mond-, kaak- en aangezichtsheelkunde (bv. wijsheidstanden), neus-keel-oren (bv.
buisjes, poliepen), orthopedie (bv. arthroscopie van de knie) …
In het dagziekenhuis komen ook patiënten voor infusietherapie, colo- en gastroscopie, transfusie …
MCA beschikt over een oogkliniek. Hier vinden heel wat consultaties plaats bv. diagnosticeren van
cataract, oogdrukmetingen … De ingrepen zoals bv. cataractoperatie en blefaroplastie vinden plaats in
het chirurgisch dagziekenhuis.
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VERLOOP ZORGVERLENING

MCA is alle werkdagen open van 07.30 tot 18.00 uur, op maandag en donderdag tot 19.00 uur. Indien
om medische redenen een ontslag niet mogelijk is, wordt de patiënt op een afdeling in Tienen of ander
ziekenhuis van zijn keuze opgenomen.
Uur

Operatiezalen

Dagzaal

07.00 - 07.30 (enkel op maandag)

Helpen op dagzaal

Voorbereiden en premediceren van
kindjes (NKO)

07.30 - 08.00

Klaarzetten operatiezalen

Voorbereiden patiënten

08.00 - 16.00 of 18.00 (op
donderdag)

•

Operaties onder algemene narcose
en endoveneuse verdoving kunnen
tot 16 uur doorgaan

•

Voorbereiden van zowel 'inwendige' als
heelkundige patiënten

•

Ingrepen onder spinale verdoving tot
14 uur

•
•

Verzorgen van 'inwendige' patiënten

•

Lokale ingrepen kunnen tot
sluitingstijd
Klaarzetten materiaal van ingrepen
volgende dag
Tot sluitingstijd

3

Opruimen en aanvullen van de
operatiezalen

Postoperatieve zorgen toedienen en
ontslagklaar maken van patiënten tot
sluitingstijd

Opruimen dagzaal, bedden opmaken,
aanvullen en klaarzetten volgende dag

AANDACHTSPUNTEN

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

• Herhaal je technieken. Bloedafname, infusen prikken, insulinetoediening en aërosoltoediening 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 (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.
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