SP Neurologie Links
Informatiebrochure studenten
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Beste student
Deze algemene informatiebrochure bevat nuttige informatie die
een eerste houvast kan zijn om je stageperiode in Campus De
Mick vlot te laten starten. Deze brochure laat je kennis maken
met de verpleegafdeling waar je stage zal doen.
Wij wensen je veel succes !
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1 Algemene gegevens
● Hoofdverpleegkundige: Brigitte Spruyt
● Specialismes:
‒ Revalidatie CVA patiënten
‒ Revalidatie Coma patiënten
● Artsen:
‒ Dr Cornelissen (neuroloog)
‒ Dr Heistercamp (revalidatiearts)
● Aantal bedden: 20
● Aantal kamers:
‒ 1 pers: 16
‒ 2 pers: 2
● Bezoekuren: 14 u. tot 20 u.

2 Pathologieën en behandelingen
2.1 Meest voorkomende pathologieën
● CVA, TIA
● Parkinson
● Vegetatieve status na coma
● Minimaal responsief na coma
Andere veel voorkomende pathologieën op de afdeling zijn
diabetes en hypertensie.

2.2 De meest voorkomende problemen
● Incontinentie stoornissen
● Obstipatie
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● Slikproblemen
● Geheugenstoornissen
● Apraxie
● Spraakstoornissen
● Aandachtsproblemen
● Verlammingen, contracturen
● Evenwichtsproblemen en gangstoornissen.

3 De meest voorkomende
verpleegactiviteiten
3.1 Algemeen
● Verpleegkundige en hygiënische basiszorgen
● Het nemen van fysieke en vitale parameters
● Wondverzorging
● Een goede observatie
● Werken met elektronisch patiënten dossier (EPD)

3.2 Specifiek voor de afdeling
Naargelang welk jaar je zit, kan je volgende technieken uitoefenen
● ECG afnemen
● Bloed afname
● Staal afname urine
● Plaatsen van een blaassonde
● Suprapubische sonde verzorgen
● Bepalen blaasresidu ( bladderscan)
● Tracheacanule verzorgen
● Glycemie bepalen
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● Medicatie bedeling (PO, via pegsonde, aerosol, SC, IM)
● Gebruik actieve/ passieve tillift
● Bobath training
● ADL training
● Mondzorg
● Toediening sondevoeding via de PEG- sonde
● Decubitus preventie
● Positioneren van patiënten met een hemiplegie
● Zuurstoftherapie

4 Verwachtingen
Aan de hand van de verpleegactiviteiten en pathologieën kun je
een aantal van je leerdoelen bepalen. We verwachten dat je in
functie van je leertraject inzicht hebt in de basiscompetenties en
er ook naar handelt. Zorg dat je jouw leerdoelen en doelstellingen
meebrengt op je eerste stagedag zodat je die met de mentor
en/of hoofdverpleegkundige kan bespreken.
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5 Overlegstructuren en samenwerking
met andere disciplines
5.1 Verpleegkundig niveau
● Patiëntenoverdracht: 3x / dag
● Revalidatieverpleegkundigen
● Begeleidingsverpleegkundige
● Mentoren en praktijklectoren

5.2 Met artsen
● Multi Disciplinair overleg: artsen, verpleging, sociale dienst,
ergotherapeuten, kinesisten, psychologe, ….

5.3 Met anderen
● Zorgkundige
● Logistieke medewerker
● Ergotherapeuten
● Kinesisten
● Logopedisten
● Psycholoog
● Sociale dienst
● Diëtiste
● Moreel consulent
● Transportmedewerker
● Vrijwilligers
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6 Verpleegkundige dagindeling
7 – 7.15 u.

Briefing vroege (SBAR)

7.15 – 10.30 u.

● 1 verpleegkundige:
‒ nakijken + toediening medicatie: inspuitingen
‒ aerosol
‒ medicatie via PEG- sonde
‒ glycemiecontrole
‒ nakijken en toediening medicatie per os
‒ begeleiden van patiënten met slikstoornissen
‒ briefen met hoofdverpleegkundige
‒ klaarzetten medicatie
● Andere verpleegkundigen:
‒ bloedafname
‒ urinestalen
‒ wondzorg
‒ dagelijks toilet / bad / douche, nemen
‒ parameters
‒ bedden opmaken
‒ verzorgingskarren opruimen

10.30 – 10.45 u.

Registratie in EPD

10.45 – 11 u.

Kleine pauze (beloproepen worden natuurlijk wel
beantwoord)

11 – 11.30 u.

● Briefing
● Vervoeren van patiënten naar de refter

11.30 – 12 u.

● Middagpauze fulltime verpleging (later als de
drukte het niet toelaat)
● Glycemiecontrole
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● Nazicht en toediening medicatie
● Begeleiden van patiënten met slikproblemen
12 – 15 u.

● Opvolgen gang
● Parameters nemen
● Aanvullen EPD
● Afnemen ECG

15 – 15.45 u.

Briefing late

15.45 – 16 u.

● Toeren
● Parameters nemen
● Wisselhouding comapatiënten

16 – 16.30 u.

● Aanhangen sondevoeding
● Voorbereiden avondmaal

16.30 – 17 u.

Pauze (beloproepen worden wel beantwoord)

17 – 17.30 u.

● Vervoeren van patiënten naar refter
● Medicatie nakijken en uitdelen
● Begeleiden van patiënten met slikproblemen

17.30 – 20 u.

● Vervoeren van patiënten naar de kamer
● De meest afhankelijke patiënten al in bed leggen
● Wisselhouding comapatiënten

20 – 20.45 u.

● Medicatie nakijken en toedienen
● Patiënten die hulp nodig hebben in bed
installeren
● Glycemiecontrole
● Invullen EPD

20.45 – 21 u.

Briefing aan de nachtverpleegkundige

Opmerking: ook van een student verpleging wordt er verwacht
dat ze beloproepen beantwoorden.
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6.1 Bijzonderheden
Het is de bedoeling dat onze patiënten sportieve, loszittende
dagkledij dragen zodat ze vlot kunnen bewegen, oefenen en
therapie volgen.
Binnen de gespecialiseerde ziekenhuisafdeling voor neurologische
revalidatie is campus de Mick voor 6 plaatsen erkend als
expertiseziekenhuis binnen het coma zorgtraject. Deze bevinden
zich op onze afdeling.

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

7.1 Theoretische kennis
● CVA, TIA, parkinson, vegetatieve+ minimaal responsief coma
● Anatomie en fysiologie hersenen
● Inzicht in de problematiek van CVA/ TIA patiënten
● Inzicht in de problematiek van parkinson patiënten
● Inzicht in de problematiek van coma patiënten

7.2 Verpleegkundige vaardigheden (afhankelijk van
opleidingsniveau)
● Basis hygiënische zorgen
● Basis wondverzorging
● Parameters nemen en interpreteren
● Bloedafname, blaassondage, glycemie, …
● Tracheazorg
● Kennis medicatie
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● Voorbereiden en geven van medicatie per os, SC, IM en via
pegsonde
● Goede communicatieve vaardigheden ten aanzien van de
zorgvragers, de families, de artsen en de collega’s
● Orde en stiptheid
● Werkinzicht en initiatiefname

● Observatie en rapportage

8 Onthaal voor studenten
Studenten starten de eerste dag om 9 u. We verwachten je in de
inkomhal van AZ Klina waar Marleen Corremans je verwelkomt. Zij
zal een aantal praktische zaken regelen en je wegwijs maken in AZ
Klina en campus De Mick. Tegen het middaguur word je in campus
De Mick verwacht en ga je naar de afdeling waar je stage doet.
Op de afdeling word je opgevangen door de
hoofdverpleegkundige en verpleegkundige. Je zal er de nodige
informatie en begeleiding krijgen.

9 Namen mentoren en
referentieverpleegkundigen
● Mentoren
‒ Betty Geens
‒ Karin De Meulder
● Referentieverpleegkundigen
‒ Revalidatie: Brigitte Spruyt, Carl Huybrechts
‒ Hygiëne: Karin De Meulder
‒ Palliatief: Betty Geens
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10 Praktische info op afdeling
10.1 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 zo’n 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.
Ook voeg je een schriftelijke rapportage toe.

10.2 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.
Aan de hand van deze feedback kun 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.
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Op de afdeling zal je meer vernemen over het gebruik van dit
feedbackformulier

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

10.4 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.
● Als er maar een beperkt aantal inschrijvingsplaatsen zijn, gaat
personeel voor. Je kunt dan enkel aansluiten wanneer de
bijscholing niet volzet is.
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Nota’s
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Nota’s
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Hebt u vragen of opmerkingen?
Spreek de verpleegkundige van de dienst aan. Zij of hij zal u met
raad en daad bijstaan.

Contactinfo
SP Neurologie Links
03 217 10 13
neuro1l@klina.be

Versie: 1 / 8 -2016
Brigitte Spruyt

AZ Klina
Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
T +32 3 650 50 50
info@klina.be
16 │ SP Neurologie Links
www.azklina.be

