Heelkunde 1
Infobrochure studenten
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Beste student
Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die
een eerste houvast kan zijn om je stageperiode in het AZ Klina te
beginnen. Aan de hand van deze brochure laten we je kennis
maken met de werkwijze van de verpleegafdeling waar je stage
zal lopen.

1 Algemene gegevens
Hoofdverpleegkundige: Cas Nancy
Specialisme en artsen
● Urologie
‒ Dr. Claessens
‒ Dr. Hente
● Gynaecologie
‒ Dr. Buytaert
‒ Dr. Coeman
‒ Dr. Cryns
‒ Dr. Debois
‒ Dr. Kinget
‒ Dr. Peeters F.
‒ Dr. Verbruggen
‒ Dr. Verheugen
● Plastische heelkunde (reconstructie met eigen weefsel)
‒ Dr. Peeters W.
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Aantal bedden

32

Aantal kamers

1 pk: 8
2 pk: 8
4 pk: 2

Bezoekuren

14.30 – 17 u. en 18.30 – 20 u.

2 Pathologieën en behandelingen
2.1 Urologie
De modern uitgeruste dienst urologie heeft aandacht voor elke
patiënt in elk vakgebied van de urologie: algemene urologie,
andrologie, incontinentie, kinderurologie, prostaatkliniek,
steenkliniek, …
Bijzondere accenten worden gelegd op de behandeling van
urologische kankerpatiënten (prostaatkanker, blaaskanker), de
impotentie, de incontinentie bij de vrouw, de endo-urologie
(urologische kijkoperaties) en de niersteenverbrijzeling.
Hiervoor staat een splinternieuwe Dornier Lithotriptor S ter
beschikking, op dit ogenblik de meest gesofistikeerde
niersteenverbrijzelaar. Dankzij de goede resultaten verwijzen ook
externe urologen graag hun patiënten voor steenbehandeling
naar deze dienst.
De dienst heeft ook een belangrijke internationale faam:
● Radicale prostatectomie ( rad prost ) - Robotchirurgie
● Trans urethrale resectie prostaat ( TUR prost )
● Totale radicale prostatectomie
● Cystectomie + Bricker
● Nefrectomie

● Pyelotomie
● Nefrotomie
● Percutane steenverwijdering
● Hydrocele
● Varicocele
● Torsio testis
● Orchidectomie
● Urostomie
● Extra corporele shock wave lithotripsie ( ESWL )
● Uretheroscopie ( URS )
● Vasectomie
● Vaso-vasostomie: herstellen van vasdeferens na eerder
uitgevoerde vasectomie
● Brachytherapie

2.2 Gynaecologie
Sinds 1991 is de gynaecologie op één afdeling gecentraliseerd.
Dat creëert heel wat mogelijkheden voor een specifieke
begeleiding van de patiënt met een gynaecologisch probleem,
zoals borstgezwellen, goed- en kwaadaardige
baarmoederpathologie, verzakkingsproblematiek, urineincontinentie en vruchtbaarheidsproblematiek.
Dagelijks zijn er gynaecologische consultaties en vinden er
gynaecologische operaties plaats. De heelkundige activiteiten
omvatten naast de “klassieke” gynaecologische heelkunde ook de
endoscopische chirurgie.
Ook op het gebied van behandeling van borstkanker is alle
expertise voorhanden: conservatieve en radicale heelkunde, en in
samenwerking met plastische heelkunde, de reconstructieve
heelkunde:
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● Laparoscopie ( lap scop )
● Laparoscopie + sterilisatie ( lap ster )
● Laparotomie
● Vaginale hysterectomie ( VH )
● Abdominale hysterectomie ( HRT )
● Wertheimoperatie
● Debulking
● Adnexectomie
● Tension free vaginal tape ( T.V. T.)
● Condylomata
● Curettage
● Conisatie
● Prolapsoperatie
● Colporrafia anterior ( CA )
● Colporrafia posterior ( CP )
● Colporrafia anterior posterior ( CAP )
● Vulvabiopsie
● Vulvectomie
● Operatie bij Bartholinitis
● Borstbiopsie ( BB )
● Borstbiopsie en vriescoupe ( BB + VC )
● Sentinel node
● Tumorectomie en okselklieruitruiming
● Borstabces
● Mastectomie

2.3 Plastische heelkunde
Voornamelijk de reconstructieve heelkunde met eigen weefsel na
bv. een mastectomie:
● Borstreconstructie met diepflap
● Borstreconstructie met rugflap
● Borstreductie

3 Meest voorkomende
verpleegactiviteiten
3.1 Algemeen
● Verpleegkundige basiszorgen
● Het nemen van fysieke en vitale parameters
● Wondzorg
● Pré- en post operatieve zorgen
● Urologische spoeling

3.2 Specifiek voor de afdeling
● Wondzorg: open wonde, gesloten wonde (met lekkage), droog
aseptisch, antiseptisch, hechtingen verwijderen, verband met
drain of lamel, redon, wiek, wondcultuur nemen,
wondspoeling, urostomie: steriel of hygiënisch
● Pre-operatieve voorbereiding
● Post –operatieve zorgen
● Urinaire- en gynaecologische zorgen:
‒ urinestaal nemen
‒ blaascatherisatie
‒ evacuerend sonderen man / vrouw
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‒ residu bepalen
‒ verblijfsonde plaatsen
‒ blaasspoeling
‒ zorgen aan supra-pubische sonde
‒ vaginale wiek verwijderen

4 Verwachtingen
Aan de hand van de verpleegactiviteiten en pathologieën kan je
een aantal leerdoelen bepalen. We verwachten dat je in functie
van je leertraject inzicht hebt in de basiscompetenties en er ook
naar handelt. Breng jouw leerdoelen en doelstellingen mee op de
eerste stagedag zodat je die met de mentor en/of
hoofdverpleegkundige kan bespreken.

5 Overlegstructuren en samenwerking
met andere disciplines
5.1 Verpleegkundig niveau
● Patiëntenoverdracht: 3 x/ dag = bij iedere shiftwissel
● Dienstvergaderingen
● Referentieverpleegkundigen (wondzorg, borstzorg, diabetes,…)
● Begeleidingsverpleegkundigen
● Mentoren en praktijklectoren

5.2 Met artsen
● Dagelijkse toeren van de arts op de afdeling
● Multi Disciplinair Overleg: artsen, verpleging, sociale dienst,
psychologen, kinesisten, …
● Huisartsen

5.3 Anderen
● Zorgkundigen
● Kinesist
● Psychologen
● Borstverpleegkundigen
● Diëtisten
● Sociale dienst
● Pastorale Dienst
● Geriatrisch Support Team (GST)
● Ergotherapeuten
● En iedere samenwerking of ieder overleg verder van
toepassing volgens de individuele noden van de patiënt

6 Verpleegkundige dagindeling
6.30 – 7 u.

Briefing

7 - 8 u.

Starten met dagelijkse patiëntenzorg
Medicatie en bloedafnames
OK-voorbereidingen

8 - 9 u.

Ontbijt patiënten
korte pauze in de keuken
Afhalen van ontbijt en waterbedeling

9 – 11 u.

Patiëntenzorg verder zetten na ontbijt
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11 – 12.30 u.

Middagmaal personeel
Toediening van medicatie
Orde van linnenkarren, verzorgingskarren,
spoelruimte
Middagmaal patiënten: starten met het opdienen,
installeren patiënten
Hulp bieden bij de voeding daar waar nodig

13 – 13.30 u.

Afhalen middagmaal + koffietoer + waterbedeling

13.30 – 13.54 u.

Patiënten installeren + eventuele verzorgingen.
Patiënten voorbereiden op ontslag.
Transfers van INZO
Transfers naar/van andere afdelingen

13.54 – 14.30 u

Briefing

14.30 – 16 u.

Opvolging van de operatiepatiënten, controle
infusen, pompen, spoelingen, ...
Ontslag van patiënten
Klaarleggen opnames voor de volgende dag
(formulieren – medicatie)

16 – 17.30 u.

Post-operatieve controles
Parametercontrole (fysieke en vitale)
Wondverzorgingen
Installeren van patiënten (wisselhouding, opzetten)
Toedienen van medicatie
Controle perfusies, transfusies, drains, spoelingen, …
Pre-operatieve voorbereidingen voor de volgende
dag

17.30 u.

Avondmaal patiënten

18.30 u. – 19 u.

Avondmaal personeel

19.30 – 21.30 u.

Avondverzorging

21.30 – 22 u.

Briefing

6.1 Bijzonderheden
Borstverpleegkundige aanwezig op de afdeling.

7 Kennis en vaardigheden
We verwachten dat je notie hebt van volgende zaken:

7.1 Theoretische kennis
● Anatomie en fysiologie van gynaecologie/urologie
● Diabetes
● Kennis normale waarden parameters, …

7.2 Verpleegkundige vaardigheden
● Basis hygiënische zorgen
● Basis wondverzorging
● Blaassondage
● Parameters nemen
● Staalafname bloed, …

8 Onthaal voor studenten
Als je op de afdeling toekomt word je verder onthaald door de
hoofdverpleegkundige of verpleegkundige.
Na de rondleiding wordt de student voorgesteld aan de
verpleegkundige onder wiens begeleiding je zal werken . De
afdeling is opgesplitst in 4 sectoren. Per sector is er 1
verantwoordelijke verpleegkundige. Je werkt o.l.v. deze
verpleegkundigen.
Op de afdeling is er ook literatuur met meer informatie over de
specialiteit. Deze kan gebruikt worden voor je patiëntenstudie.
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Kladwerk van patiëntenstudie is altijd bespreekbaar met de
mentor/stageleerkracht.
Bij ziekte of afwezigheid graag een telefoontje naar de school en
de afdeling waar je stage loopt (cfr: reglement).

9 Stagetraject en extra leermomenten
voor studenten
9.1 Ingrepen/onderzoeken die je kunt bijwonen
Bv: werking borstkliniek, bijwonen van een OK, CT scan, …

9.2 Mogelijkheid korte kijkstages Spoed/INZO/OK
Dit in functie van mogelijkheid, je studiejaar en in samenspraak
met je hoofdverpleegkundige.

10 Namen mentoren en
referentieverpleegkundigen
● Mentor – aanspreekpersonen studenten
‒ Hélène Tops en Aline Vereecken
● Referentieverpleegkundigen:
‒ Diabetes: Ria Nuytemans
‒ Urologisch verpleegkundige: Gerda Teck
‒ Geriatrie: Nadia Op de Beeck
‒ Wondzorg/Decubitus: Saira Van Goethem
‒ Ziekenhuishygiëne: Adelheid Delva
‒ Kwaliteit en patiëntveiligheid: Griet Stassijns en Tine
Hofmans

‒ Pijn: Stephanie Oleson
‒ Ruglastpreventie: Valerie Somers
● Borstverpleegkundigen:
‒ Els Augustyns
‒ Wanda Willems

11 Praktische info op afdeling
11.1 Elektronisch verpleegdossier
AZ Klina maakt gebruik van een geïntegreerd elektronisch
verpleegdossier (EVD). In dit dossier kun je per patiënt zijn
gegevens, het zorgplan, shiftverslagen, geplande onderzoeken
e.a. terugvinden. Iedere verpleegkundige noteert in dit dossier de
zorgen die zij aan haar patiënt heeft gegeven, de geplande zorgen
en onderzoeken. Elke verpleegkundige heeft hiervoor een
persoonlijke login. Ook elke student krijgt een dergelijke login. Bij
aanvang van je stage geven we een korte introductie over het
gebruik van het elektronisch verpleegdossier. Jouw inbreng in dit
dossier gaat voornamelijk over het afvinken van de dagdagelijkse
activiteiten en de eventuele aanpassingen voor de volgende dag.

11.2 Feedbackformulier
Als stageplaats geven wij informatie over je functioneren als
stagiair aan de school door middel van het Klinafeedbackformulier. Ongeacht via welke school je hier een
verpleegkundige stage loopt, verwachten wij dat er met ons
feedbackformulier gewerkt wordt. De documenten van de school
die je hiervoor meegekregen hebt, zullen in ons ziekenhuis dus
niet gebruikt worden.
Je vult dagelijks het feedbackformulier in en legt dit voor aan je
mentor of verpleegkundige op dienst ter aanvulling en
ondertekening.
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Aan de hand van deze feedback kan je nagaan in welke mate jouw
doelstellingen behaald worden of waar je eventueel nog moet
bijsturen.
Dit feedbackformulier zal ook aan de basis liggen van je
tussentijdse-en eindevaluatie.
Op de afdeling zal je meer vernemen over het gebruik van dit
feedbackformulier.

11.3 Brochure praktische informatie
Voor alle praktische informatie (zoals parking, sleuteltjes,
maaltijden, …) is een specifieke brochure opgemaakt. Deze is
eveneens via dit kanaal te raadplegen.

11.4 Bijscholingen
Je kunt en mag bijscholingen volgen die in het ziekenhuis worden
aangeboden. Echter op volgende voorwaarden:
● Overleg het eerst even met je HVK/mentor.
● Deelnemen kan enkel als je je inschrijft via student@klina.be
● Geen inschrijving, geen attest!
● Vul je naam in op de aanwezigheidslijst van de bijscholing en
vermeldt dat je student bent.
● Indien er maar een beperkt aantal inschrijvingsplaatsen zijn,
gaat personeel voor. Je kan dan enkel aansluiten wanneer de
bijscholing niet volzet is.
● Voor planning en afspraken informeer je via het
studentenbord dat je vindt t.h.v. de kledingautomaat.

Het personeel hoopt op een goede samenwerking en wenst je
succes! Team Heelkunde 1

Nota’s
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Contactinfo
Nancy Cas, verantwoordelijke Heelkunde 1
Hélène Tops en Aline Vereecken, aanspreekpersonen
studenten
03 650 50 60
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