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1. Welkom  

 
De personeelsequipe van het Dagcentrum Chirurgie/ Recovery/ kleine ingrepen heet je  

van harte welkom. 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze eenheid. Het is een beknopte begeleiding 

die je steeds kunt raadplegen. Een brochure kan niet allesomvattend zijn. Daarom staan zowel de 

hoofdverpleegkundige als de verpleegkundigen je graag bij indien je hulp of uitleg nodig hebt. 

 

Je hoeft niet te ‘leren’ van vallen en opstaan. Vraag liefst op voorhand uitleg zo kunnen 

vergissingen en fouten voorkomen worden. 

 

Wij wensen je alvast veel stagevreugde toe. 
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2. Voorstelling van de dienst Dagcentrum Chirurgie/ Recovery/ Kleine ingrepen 

 

2.1. Architectuur 

Het Dagcentrum Chirurgie/ Recovery/ Kleine ingrepen ligt op de 1ste verdieping in Blok D. Je neemt 

best de B- lift naar de 1ste verdieping. 

  

 

 

Figuur 1: Ligging dienst DCC op niveau 1- vleugel D.  

 

Het dagcentrum chirurgie is gelegen op de eerste verdieping, via de B-liften. 

De patiënten komen via de opname bij ons terecht aan de balie van het dagcentrum. 

Daar worden zij onthaald en getrieerd door onze secretariaatsmedewerkers, en administratief 

afgewerkt. 

Nadien worden ze door de intake verpleegkundige meegenomen naar de omkleedruimte (intake). 

Hier worden de patiënten voorbereid voor de ingreep. 
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Daarna gaan ze met bed naar de wachtruimte van het OK, de kleine ingrepen of eventueel naar de 

consultatie. 

Na de ingrepen, infiltraties  of onderzoeken, wordt de patiënt – zo nodig via de recovery - naar de 

nazorg gebracht. 

Daar zal de nazorgverpleegkundige de verdere zorgen toedienen voor ontslag.  De recovery en de 

kleine ingrepen bevinden zich eveneens op de 1e verdieping in de B-blok.  De recovery is te bereiken 

via het dagcentrum chirurgie of de zorggang.  De kleine ingrepen zijn enkel toegankelijk vanuit de 

zorggang. 

 

 
 

Figuur 2: Grondplan DCC- recovery en kleine ingrepen  
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2.2. Indeling van de zorgeenheid 

Het intake-gedeelte (préop-gedeelte) bestaat uit 4 voorbereidingsruimtes met de nodige 

voorzieningen voor perfusie en parametercontrole.  In iedere ruimte is een bed voorzien.  Van 

hieruit vertrekt de patiënt richting operatiekwartier of de kleine ingrepen. 

 

Het nazorg-gedeelte (postop-gedeelte) heeft 5 éénpersoonskamers (102-103-105-106-107) en een 

grote ruimte met 12 posities (104).  Daarnaast wordt een lokaal (101) gebruikt om de ‘ambulante’ 

urologische behandelingen/onderzoeken en de pijnperfusies te verwerken.  Hier wordt de patiënt 

voorbereid op zijn/haar ontslag. 

 

De recovery heeft posities voor 16 volwassenen en 2 afgezonderde ruimtes voor kinderen.  Hier 

worden de patiënten direct postoperatief gevolgd.  Daarnaast worden hier ook cardioversies 

uitgevoerd en centrale katheters geplaatst. 

 

De kleine ingrepen zijn 2 operatiezaaltjes waar kleine chirurgische ingrepen en 

pijnkliniekbehandelingen worden verricht.  Hierbij hoort ook een kleine recovery met 3 posities.  

Alle procedures worden onder lokale anesthesie uitgevoerd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Indeling zorgeenheid   
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2.2.1. Dienstruimtes: 

Balie:  

 Administratief medewerker staat in voor het onthaal van de patiënt en familieleden 

Figuur 4: Balie   

 

 

Verpleegpost: 

 Uitvoering alle administratieve taken door de verpleegkundigen- rapportageplaats 

 Voorraad alle medicatie 

 Voorbereiding medicatie voor toediening 

 Geven van de overdracht 

 Overzicht monitoring + camera’s 

 Buizenpostsysteem 

 Opbergkastjes personeel  

 Ethilogsysteem  

 

 

 

 

           Figuur 5: Ethilogsysteem  
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Keuken: 

 Voorraad voeding patiënten 

 Eetplaats personeel 

 Koelkast patiënten +  aparte koelkast personeel 

 

Utility: 

 Verzamelplaats afval 

 Bedpanspoeler 

 Ontsmetten medisch materiaal, …  

 

Berging en voorraad: 

 Voorraad onderzoeksmateriaal (bloedafnames, wondzorg…) 

 

Ruimte beddenreserve: 

 Opslagplaats opgemaakte bedden 

 Opslagplaats voor proper linen 

 

Bureau hoofdverpleegkundige: 

 Bureau hoofdverpleegkundige  

 Persoonlijke gesprekken  
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3. Voorstelling team Dagcentrum Chirurgie/ Recovery/ Kleine ingrepen  

3.1. Coördinatoren van de dienst Dagcentrum Chirurgie/ Recovery/ Kleine ingrepen 

Het totale verpleegkundig team bestaat uit 13 FE (18 personen).  Alle verpleegkundigen moeten de 

taken die moeten verricht worden in elk gedeelte van de dienst kunnen vervullen. 

De ontvangst van de patiënten op het dagcentrum chirurgie wordt verzorgd door 2 administratieve 

medewerkers.  Zij verzorgen ook de organisatie van de pijnkliniek. 

 

Wout Vandenheede   – Hoofdverpleegkundige DCC 

Telefoon Hoofdverpleegkundige  

050/ 53 51 30 

 

Telefoon afdeling  

050/ 53 51 20 

 

 

Ann De Schryver   – Zorgmanager  

050/ 53 41 10  

 

Jessica Samaey     – Stagecoördinator 

050/ 53 41 13      

 

Hilde Van Landschoot   – Opleidingsverpleegkundige Knokke 

050/ 53 43 72 

 

Marieke Fleurbaey   – Opleidingsverpleegkundige Blankenberge 

050/ 53 43 77 

  

 

Julie De Graeve   – Stagementor   

Annemie Verstraete   – Stagementor   

Liesbeth Priem   – Stagementor   

 

Fauve Vandendorpe   – Administratief medewerker    

Kristof Lescrauwaet   – Administratief medewerker    

 

 

 



 

Copyright © AZ Zeno, Graaf Jansdijk 162 – 8300 Knokke-Heist                                                                                                            Pagina 9 van 21 

   Afdrukdatum: 21-9-2020 

3.2. Voorstelling van het team Dagcentrum Chirurgie/ Recovery/ Kleine ingrepen  – artsen  

In principe kunnen alle artsen, uitgezonderd internisten, binnen het ziekenhuis met hun patiënten 

op de zorgeenheid terecht voor chirurgische behandelingen die in één dag kunnen gebeuren.  

Daarnaast worden ook de ambulante cardioversies via het dagcentrum chirurgie verwerkt.  Ook de 

interventie pijnkliniek gebeurt langs het dagcentrum. 

 

 Geneesheerspecialisten in de Cardiologie (cardioversie):  

 

     
  dr. Verstraete    dr. Kerkhof        dr. De Vlieghere  

 

 Geneesheerspecialist in de Algemene Heelkunde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

        dr. Devos        dr. Vlasselaers          dr. Philippe  

 

 Geneesheerspecialisten in de Vaatchirurgie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

               dr. Philippe 

http://www.azzeno.be/laureys
http://www.azzeno.be/pierets
http://www.azzeno.be/vander-eecken
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 Geneesheerspecialisten in de Orthopedie & Traumatologie: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

       dr. Arnauw           dr. Laureys               dr. Pierets   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  dr. Vander Eecken        dr. Vererfve    dr. Van Ransbeeck  

 

 

 Geneesheerspecialisten in de Urologie: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 dr. Kerckhaert            dr.   Malikzada                    dr. Van Besien 

 

 

 

 

 

http://www.azzeno.be/pierets
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 Geneesheerspecialisten in de Plastische Chirurgie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  dr. Van Heijningen     Prof. dr. Hendrickx  

 

 Geneesheerspecialisten in de Gynaecologie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr. Bouwens      dr. Mestdach             dr. De Loose           dr. De Brauwer 

 

 

 Geneesheerspecialisten in de Stomatologie en mond-, kaak-, en aangezichtschirurgie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             dr. Van Doorne            dr. Spaas     dr. Neyt 

 

 

 

http://www.azzeno.be/van-heijningen
http://www.azzeno.be/Hendrickx1
http://www.azzeno.be/van-doorne
http://www.azzeno.be/Lippens
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 Geneesheerspecialisten in de Neus-, keel- en oorchirurgie: 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

       dr. Mestdagh               dr. Swinnen       dr. Lantsoght            dr. Terryn   

 

 Geneesheerspecialisten in de Dermatologie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              dr. Vermander            dr. Vermander          dr. Campaert  

 

 

 Geneesheerspecialisten in de Pijnkliniek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              dr. Cardinael             dr.  Puissant 

 

 

 

http://www.azzeno.be/mestdagh
http://www.azzeno.be/swinnen
http://www.azzeno.be/Lantsoght
http://www.azzeno.be/Stefanie-Terryn
http://www.azzeno.be/mestdagh
http://www.azzeno.be/swinnen
http://www.azzeno.be/Stefanie-Terryn
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 Geneesheerspecialisten in de Anesthesie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     dr. Cardinael         dr. Gennart              dr. Larmuseau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        dr.  Puissant   dr. Vanbelle     dr. Vandenbroucke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       dr. Verbeke          dr. Eerens         dr. Verwimp  
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3.3. Voorstelling van het multidisciplinair team  

Wij gaan er steeds vanuit dat de patiënten recht hebben op een “hoogwaardig kwalitatieve” 

verzorging, vandaar dat een goede multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk is, maar ook een 

goede samenwerking met de andere zorgeenheden. 

 

Het team kenmerkt zich door een sterk doorgedreven multidisciplinaire werking. Bijgevolg is het 

belangrijk ook  om onze referentieverpleegkundigen te kennen:  

 

 Kwaliteit en patiëntveiligheid:  

 Charlotte Van Nevel 

 Infectiepreventie:  

 Vanessa D’Hoore 

 MVG:  

 Romanie De Baets 

 Amina Bent Mohamed 

 Valpreventie:  

 Wout Vandenheede 

 Pijn:  

 Romanie De Baets 

 Amina Bent Mohamed 

 Catherine Jonckheere 

 Wondzorg/ decubitus preventie:  

 Regine Schramme 

 Rampenmanagement 

 Wout Vandenheede 

 Kindvriendelijkheid: 

 Julie De Graeve 

 Ergonomie & voetmassage: 

 Tine Beirens 

 
NB: Enkel dankzij een goede samenwerking en wederzijds respect tussen de verschillende 

teamleden kan op een doeltreffende en patiëntvriendelijke manier gewerkt worden.  
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3.3.1. Samenwerking met andere zorgeenheden/ departementen 

 Laboratorium  

 Operatiekwartier  

 Kinesitherapie  

 Apotheek  

 Technische dienst  

 Medische beeldvorming  

 Informatica 

 Keuken op het dagcentrum worden enkel broodmaaltijden voorzien 

 Personeelsdienst 

 Huishoudelijke dienst 

 Magazijn 

 Ziekenhuishygiëne  

 Pijnkliniek  
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4. Taken en verantwoordelijkheden 

4.1. Organisatie van de verpleegkundige zorg 

Op de dienst Dagcentrum Chirurgie/ Recovery/ Kleine ingrepen is volgende personeelsbezetting 

voorzien als basis permanentie:  

 

 Het dagcentrum chirurgie is open van 07u00 tot 18u45. (niet op zaterdag en zondag en 

feestdagen) 

 De recovery is een entiteit die 24/24 – 7/7 kan bemand worden. 

 Ons team verzorgt de daguren van 07u30 tot 20u45.  Daarnaast is er een thuiswacht van 

20u45 tot 07u30.  Deze wachtdienst wordt de ma-di-woe-do-vrij-dag ingevuld door onze 

medewerkers. 

 De za-zon-dag wordt de wachtdienst gedaan door het personeel van het operatiekwartier. 

 

Per dienst en shift zijn er taakomschrijvingen opgemaakt, terug te vinden op de afdeling zelf. 

 

De uren van de studenten worden in samenspraak vastgelegd. Het is de bedoeling dat je als student 

zoveel mogelijk dezelfde diensturen werkt als de mentoren om zo een optimale begeleiding te 

garanderen. 

 

4.1.1. Shiften: 

D27    :   Verantwoordelijke  08u00-17u00 (1u middagpauze) 

D226  :   Intake dagcentrum  07u00-15u45 (45’ middagpauze) 

V6D :   Intake dagcentrum  07u00-13u00 

D201  :   Nazorg dagcentrum 08u30-17u15  (45’ middagpauze) 

D201 :   Recovery   08u30-17u15  (45’ middagpauze) 

D280 :   Nazorg dagcentrum 10u00-18u45  (45’ middagpauze) 

D280 :   Recovery   10u00-18u45  (45’ middagpauze) 

L40 :   Recovery   12u00-20u45  (45’ avondpauze) 

V32 :   Kleine ingrepen  07u30-16u15  (45’ middagpauze) 
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4.1.2. Specifieke verpleegkundige handelingen 

We streven ernaar om een kwaliteitsvolle zorg te bieden.  Het correct informeren van de patiënt 

en zijn familie is heel belangrijk. 

 

Hieronder een overzicht van een aantal mogelijke  leermomenten op onze afdeling: 

 

 Wondzorg 

- Basiswondzorg 

- VAC system 

 Urogenitaal  

- Observatie en verzorgen van suprapubische sonde 

- Plaatsen en verwijderen verblijfsonde 

- Observatie blaasspoeling 

- Gebruik van de bladderscan 

 Vitale parameters 

- Monitoring recovery (HR,BD,O²Sat) 

- Assisteren bij cardioversie 

 Bloedsomloop 

- Plaatsen van een intraveneuze katheter voor perfusie 

- Bloedafname / hemoculturen  

- Capillaire glycemie bepaling 

 Ademhaling 

- Zuurstof toedienen via neusbril/zuurstofmasker 

- Saturatiemeting en zuurstoftoediening hieraan aanpassen 

- Toediening aerosol 

- Aspiratie luchtwegen 

 Medicatie 

- Gebruik van de ethilogkast 

- Kennis van de toe te dienen medicatie en de toedieningswijze  

- Klaarmaken perfusie 

4.1.3. Specifieke aandachtspunten 

 Tijdig de beloproepen beantwoorden van de patiënten 

 Goede observaties zijn noodzakelijk + rapportage aan de verantwoordelijke 

verpleegkundige 

 Afwijkende parameters/waarden onmiddellijk rapporteren aan de verantwoordelijke 

verpleegkundige 

 Probeer steeds een hechte groep te vormen met de andere stagiairs op de zorgeenheid 
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5. Opname- , ontslag- , en excluxiecriteria DCC 

5.1. Algemeen  

Het gaat hier over geplande opnames. Bij elke daghospitalisatie op de dienst DCC communiceert het 

team met de zorgverleners van de andere afdeling. Tijdens de opname is er steeds een mogelijkheid tot 

overleg met (medische) specialisten om de beoordeling van de hospitalisatie af te ronden. De patiënt 

wordt door de arts bezocht. De leeftijdsnorm is vanaf 15 jaar.  

 

5.2. Inclusiecriteria  

Het dagcentrum chirurgie is hoofdzakelijk een chirurgische dienst. Naast het chirurgische worden 

de pijnbehandelingen hier ook verwerkt.  Cardioversies worden via het dagcentrum voorbereid.  De 

procedure zelf gebeurt op de recovery. 

 

5.2.1. Inclusiecriteria Chirurgische patiënten: 

 Arthroscopie knie 

 Carpeltunnel syndroom 

 Verwijderen osteosynthesemateriaal 

 Springvinger 

 Resectie lipoom 

 Curettage 

 Cystoscopie 

 Varicectomie 

 Neuscorrecties 

 Borstprotheses / reducties 

 Wijsheidstandextracties 

 … 

 

5.2.2. Inclusiecriteria Pijnbehandeling: 

 Transforaminale epidurale infiltratie 

 Facetinfiltraties 

 Cervicale epidurale infiltratie 

 Denervatie 

 Ketamine-infuus 
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5.2.3. Inclusiecriteria Recovery: 

Op de recovery komen ook de patiënten na grotere ingrepen postoperatief terecht.  Deze patiënten 

worden opgenomen op de verblijfafdelingen (Abdominaal centrum, Orthopedisch centrum, Thorax-

Neuro, Materniteit , Pediatrie) 

 

Voorbeelden: 

 Heupprothese 

 Rugoperaties 

 TUR-blaas 

 Knieprothese 

 Cholecystectomie 

 Hysterectomie 

 Maxillo-faciale ingrepen 

 … 

5.2.4. Inclusiecriteria Kleine ingrepen:  

Op de ‘kleine ingrepen’ worden de pijnkliniekprocedures uitgevoerd.  Daarnaast ook de kleine 

chirurgische ingrepen onder lokale anesthesie (Blepharoplastie, teennagelextracties,  

dermatologische ingrepen, …).  

 

5.3. Exclusiecriteria  

 Dagopname voor internistische patiënt 

 Kinderen jonger dan 15 jaar  

 
Wanneer een patiënt niet kan opgenomen worden op het dagcentrum chirurgie volgens 

bovenstaand exclusiecriterium, helpen de artsen en medewerkers van de zorgeenheid de patiënt 

alternatieve zorg te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copyright © AZ Zeno, Graaf Jansdijk 162 – 8300 Knokke-Heist                                                                                                            Pagina 20 van 21 

   Afdrukdatum: 21-9-2020 

6. Specifieke aandachtspunten op de zorgeenheid  

6.1. Stagedoelstellingen 

Er wordt verwacht dat de student zijn eigen stagedoelstellingen opmaakt. Dit gebeurt aan de hand 

van deze introductiebrochure, de ervaringen van op andere stageplaatsen en de gekende theorie. 

De student heeft deze doelstellingen reeds opgemaakt bij de aanvang van de stage. Zo weten de 

mentoren wat de gewenste doelen zijn van de student. Op deze manier kan men de student 

optimaal begeleiden. Deze doelstellingen kunnen uiteraard aangepast worden gedurende de stage 

naargelang de bereikte doelen en de leermomenten. 

 

6.2. Wat kan de student verwachten 

De studenten vallen onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen, die de 

eindverantwoordelijkheid dragen. Er wordt de kans gegeven aan de studenten om zo veel mogelijk 

interventies bij te wonen en/of uit te voeren. De mentoren zijn bereid om je te helpen bij de keuze 

van een stageopdracht. De gegevens hiervoor kan je verzamelen in het dossier en de procedures 

op intranet. Indien je extra info nodig hebt, mag je dit steeds vragen aan de verpleegkundige of de 

artsen. Wij verwachten dat je elke kans op een leermoment grijpt. 

 

6.3. Wat wordt er van u verwacht 

 Alert blijven wanneer men met medicatie omgaat: juiste dosis, juiste patiënt, juiste 

medicatie  bij twijfel … vragen aan collega of apotheek of arts alvorens het toedienen! 

 Correct bestellen van medicatie, het juist inbrengen in het medicatiemanagement zorgt 

ervoor dat we de juiste medicatie en dosis op tijd geleverd krijgen door de apotheek. 

 Wees aandachtig bij het omgaan met verdovende middelen! 

 Parametercontrole: correct noteren en interpreteren, afwijkingen onmiddellijk melden. 

 Wondzorg: hechtingen kunnen verwijderen, wondzorgfiche correct kunnen invullen, 

voorschrift opvolgen. 

 Na elke zorg: het verpleegdossier correct en volledig invullen, maak er een goede gewoonte 

van en dit naar aanloop van de MVG week. 

 Procedures correct kunnen toepassen. 

 Opname en ontslag regelen en voorbereiden. 

 Noodoproepen op een snelle adequate manier beantwoorden! 

 Aandacht voor telemetrie en dagelijks op het einde van de shift telemetrie registratie in orde 

brengen. 

 Bij aanvang krijgt de student een introductiebrochure: gelieve deze heel goed door te 

nemen. 

 Uiteraard wordt er een theoretische kennis vereist.  
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 Sta open voor feedback en probeer er positief mee om te gaan. Wij proberen je zoveel 

mogelijk te helpen en te ondersteunen  

 Initiatief nemen en leergierigheid aan de dag leggen, leerproces in eigen handen nemen.  

 Inzet. 

 Flexibiliteit  

 Stiptheid 

 Flexibiliteit 

 Verzorgd voorkomen 

 Correct taalgebruik 

 Een vriendelijke en empathische omgang met onze patiënten 

 In team kunnen werken 

 Een verantwoordelijke houding aannemen 

 Respecteren van het beroepsgeheim 

 Een gerichte observatie doen met de nodige rapportage (mondeling & schriftelijk) 

 Economisch te werk gaan 

 Bij afwezigheid, verwittig de dienst: 050 53 52 70 

 

 

 

Wij wensen je alvast veel stagevreugde toe. 
 


