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1.

Welkom

De personeelsequipe van het Dagcentrum Interne 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.
2.1.

Voorstelling van de dienst Dagcentrum Interne
Architectuur

Het Dagcentrum Interne ligt op de 2de verdieping in Blok D. Je neemt best de B- lift naar de 2de
verdieping.

Figuur 2: Ligging dienst DC1 op niveau 2- vleugel D.

2.2.

Indeling van de zorgeenheid

De zorgeenheid DCI beschikt over 30 plaatsen die kunnen ingenomen worden met een bed of
relaxzetel:
 Eenpersoonskamers: 4
 Tweepersoonskamers: 7
 Relaxzetels: 12
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Op het dagcentrum interne wordt er niet in teams gewerkt. De verdeling van de patiënten wordt
als volgt georganiseerd:
 Oncologische patiënten worden via patiëntentoewijzing verdeeld. Dit naar gelang aantal
patiënten en zorgzwaarte.
 Patiënten voor een coloscopie worden opgevolgd door de verpleegkundige met een
laatdienst. Die verpleegkundige heeft ook de “colo-foon”, die in verbinding staat met het
endoscopisch platform om zo een vlotte communicatie te bewerkstelligen.
 De ander patiënten worden behandeld door de verpleegkundige die vrij is op dat moment.
De beloproepen worden via auditieve controle opgevolgd door de verpleegkundigen die hiervoor
specifiek zijn aangeduid en onmiddellijk kunnen tussenkomen op basis van deze verdeling.

2.2.1.

Kamers:

Figuur 2: kamers DC1
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2.2.2.

Dienstruimtes:

Verpleegpost:

Figuur 3: verpleegpost












Uitvoering alle administratieve taken door de hoofdverpleegkundige en verpleegkundigen,
rapportageplaats
Toeren met de artsen
Opmaken van verpleegkundige fiche
Voorraad onderzoeksmateriaal (bloedafnames, wondzorg…)
Voorraad alle medicatie
Voorbereiding medicatie voor toediening
Geven van de overdracht
Buizenpostsysteem
Opbergkastjes personeel
Ethilogsysteem

Figuur 4: 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:
 Opslagplaats voor proper linnen
 Voorraad onderzoeksmateriaal (bloedafnames, wondzorg…)
 Verzamelplaats infuuspompen, cardiorespiratoire monitors…
Bureau hoofdverpleegkundige:
 Persoonlijke gesprekken
Vergaderzaal:
 Dienstvergaderingen
 Vergaderingen met artsen
 Overdrachtsmoment
Doktersbureau:
 Persoonlijke gesprekken met patiënt en familieleden
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3.
3.1.

Voorstelling team Dagcentrum Interne
Coördinatoren van de dienst Dagcentrum Interne

Hilde Uittenhove
Telefoon Hoofdverpleegkundige
050/ 53 51 50

–

Hoofdverpleegkundige DC1

Fabienne Sys
050/ 53 41 13

–

Zorgmanager

Jessica Samaey
050/ 53 41 14

–

Stagecoördinator

Hilde Van Landschoot
050/ 53 43 72

–

Opleidingsverpleegkundige

Marieke Fleurbaey
050/ 53 43 77

–

Opleidingsverpleegkundige Blankenberge

Nathalie Cromheecke
Wendy Mermuys

–
–

Stagementor
Stagementor

Telefoon Dagziekenhuis Interne
050/ 53 51 40
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3.2.

Voorstelling van het team DC1 – artsen

Om de 14 dagen is er ook een MOC-overleg (Multidisciplinair Oncologisch overleg)


Geneesheerspecialist in Oncologie en Palliatieve zorg:

Dr. Vanmaele (diensthoofd)


Geneesheerspecialisten in de Gastro – entrologie:

dr. Mareels


dr. Van Dycke

Geneesheerspecialisten in de Oncologie:

dr. De Maeseneer
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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:
o Kwaliteit en patiëntveiligheid:
 Wendy Mermuys
o Infectiepreventie:
 Sandra De Meyer
o MVG:
 Trees Lauwers
 Martine Samyn
 Greet Allemeersch
o Pijn:
 Zalissa Vanhauter
o Wondzorg/ decubitus preventie:
 Wendy Mermuys
o Palliatieve zorg:
 Zalissa Vanhauter
o Vorming:
 Nathalie Cromheecke
o Til – en heftechnieken:
 Trees Lauwers
o Onco bewegingscoach:
 Greet Allemeersch
 Wendy Mermuys
Met alle dokters uit verschillende disciplines wordt er samengewerkt. Uiteraard worden er ook
consulten bij andere disciplines geregeld:
 Geriatrie







Dermatologie
Neus-keel-oor (ORL)
Stomatologie
Oftalmologie
Urologie
Orthopedie
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Psychiatrie



….

NB: Enkel dankzij een goede samenwerking en wederzijds respect tussen de verschillende
teamleden kan op een doeltreffende en patiëntvriendelijke manier gewerkt worden.
3.3.1.

Samenwerking met andere zorgeenheden/ departementen






Radiotherapie (AZ St. Jan)
Spoedgevallen
Operatiekwartier
Pijnkliniek





Paramedici
Medische beeldvorming
Laboratorium










Apotheek
Technische dienst
Personeelsdienst
Dienst Infectie Preventie Beheersing
Diabetesverpleegkundige
Keuken
Huishoudelijke dienst
Logistieke dienst



Magazijn
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4.
4.1.

Taken en verantwoordelijkheden
Organisatie van de verpleegkundige zorg

Op de dienst DC1 is volgende personeelsbezetting voorzien als basis permanentie:
 Vroegdienst: 1x vroegdienst
 Dagdienst: 3x dagdienst (waarvan 1 hoofdverpleegkundige of verantwoordelijk)
 Laatdienst: 1x laatdienst

4.1.1.

Shiften:

Dagdienst:
Vroegdienst:
Laatdienst:
4.1.2.

08.00 tot 17.00 uur
07.30 tot 16.30 uur
9.00 tot 18.00 uur
Dagindeling

Elke verpleegkundige is verantwoordelijk voor zijn werklocatie: opruimen van het bureel, aanvullen
van het materiaal, opruimen van dossiers, …
Op beloproepen wordt er op elk moment gereageerd.
o Dagdienst : shift van de hoofdverpleegkundige en/ of vervangend verantwoordelijke
 Toeren met de artsen
 Dagdagelijkse werking zo optimaal mogelijk laten verlopen
 Patiënten opvolgen
 Dossiers in orde maken
 Planning volgende dagen bekijken
 Telefoongesprekken beantwoorden
 Samenwerking/ interactie hoofdverpleegkundige bewerkstelligen
 Aanspreekpunt van de dienst als de hoofdverpleegkundige afwezig is
 Kwaliteit/ veiligheid waarborgen bij de zorg aan de patiënten
 Afspraken maken, onderzoeken plannen
 Lijsten maken (hfdvpk)
 Saga plannen (hfdvpk)
 Evaluatiegesprekken(hfdvpk)
 Vergaderingen bijwonen (hfdvpk)
 Procedures bijhouden (hfdvpk)
 Coachen team (hfdvpk)
 Beleidsplan opstellen ( hfdvpk)
 Meerdere administratieve taken (hfdvpk)
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o Vroegdienst
 Starten met voorbereiding van de dienst :
- Dossiers klaarleggen voor die dag
- Planning bekijken
- Computers opstarten
 Patiënten onthalen
 Patienten aanprikken en therapie toedienen
 Parameters nemen
 Beloproepen beantwoorden
 Controle infuus en medicatie
 Observatie van patiënten
 Contact met familie en bezoek/begeleider
 Statistiek bijhouden
 Patiënten ontslaan in computer
 Lijst kopieren voor opname (dag erop)
o Dagdienst
 Opstarten van de patiënten die een coloscopie ondergaan
 In de namiddag ook de ambulante coloscopies onthalen en opvolgen ( vpk heeft” colo-foon
“ter beschikking, contact tussen endoscopievpk en DCI-interne )
 Zorgen voor middagmaal
 Bestellen van aantal voedingen voor de dag erop ( via mail naar dieetkeuken)
 Patiënten aanprikken en therapie toedienen
 Controle infuus en medicatie
 …
o Laatdienst
 Idem algemeen takenpakket van vroegdienst ( buiten opstart)
 Deze vpk staat in voor correct afwerken van laatste patiënten
 Zorgt ervoor dat de kamers en de dienst netjes verlaten wordt, om de volgende dag vlot te
kunnen starten.
 Deze vpk is, bij transfer van een patiënt naar een andere zorgeenheid, verantwoordelijk
voor het correct invullen van het transferdocument
Let op! Deze indeling is een goeie leidraad, maar kan altijd variëren, afhankelijk van de drukte of de
noden. Ook specifieke zorgen of medicatie dienen soms op een ander tijdstip te worden uitgevoerd
of toegediend
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4.1.3.

Specifieke verpleegkundige handelingen

Hieronder een overzicht van een aantal mogelijke leermomenten op onze afdeling:
 Hygiëne
o
Toepassen van isolatiemaatregelingen
 Mobiliteit
•
Hef en til-technieken
•
Ergonomie
•
Gebruik maken van tillift
 Spijsvertering
•
Rectale canule aanbrengen
•
Verzorgen colostoma/ileostoma
•
Toedienen lavement ook via APN
•
Darmlavage preop of voor onderzoek
 Bloedsomloop
•
Bloedafnames
•
IVC-plaatsen
•
Toedienen bloedproducten
•
Aanprikken poortkatheter
 Ademhaling
•
Aerosol- en zuurstoftoediening
 Metabolisme
•
Glycemie controle
 Medicatie
•
Voorbereiden van medicatie
•
Toedienen van medicatie po/sc/iv/IM
•
Ethilogsysteem
 Wondzorg
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4.1.4.














Verpleegkundige activiteiten i.v.m. het stellen van de diagnose

Opname – en anamnesegesprek afnemen
Multidisciplinair leren samenwerken
Patiënten informeren i.v.m. bepaalde onderzoeken;
Bijwonen van bepaalde onderzoeken of behandelingen
Leren hoe iedere pathologie behandeld wordt;
Functioneren in teamverband;
Leren relevant te observeren en te rapporteren;
De individuele noden van de patiënt en zijn familie leren onderkennen
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 exclusiecriteria DC1

5.1.

Algemeen

Op het Dagcentrum Interne komen volgende patiënten in aanmerking:

5.2.



Patiënten boven de 15 jaar



Patiënten voor een internistische behandeling



Patiënten voor een oncologische behandeling



De arts bepaalt welke patiënten kunnen behandeld worden tijdens een dagopname.

Inclusiecriteria

5.2.1.

Inclusiecriteria Internistische behandeling

De arts contacteert steeds het dagcentrum om een internistische behandeling te plannen. De
verantwoordelijk verpleegkundige plant de dag van behandeling en opname-uur in, rekening
houdend met het aantal vrije plaatsen op het dagcentrum en de urgentie van de behandeling. De
verantwoordelijk verpleegkundige vraagt en noteert de identificatiegegevens van de patiënt.
De arts maakt het verpleegkundig dossier op: voorschrift behandeling (duur en frequentie),
aanvragen nodige onderzoeken (labo, EKG, RX, …), voorschrift bloedtransfusie, informed consent.
Dit alles wordt door de arts in een bruine opname-envelop meegegeven met de patiënt, de patiënt
gaat hiermee naar de opnamedienst om de opname te plannen. De bruine opname-envelop wordt
door de opnamedienst aan het dagcentrum gegeven zodat de verdere planning op het dagcentrum
kan gebeuren. De opname schrijft de patiënt in en geeft op haar beurt een witte opname-envelop
mee met de volgende documenten:


Basisgegevens patiënt



Vragenlijst patiënt (50000188/V1405)



Patiëntveiligheidskaart



Folder internistisch dagcentrum: algemene
afwezigheidsattesten/ verzekering, ontslag

richtlijnen,

opname,

meebrengen,



Opnamebrochure met info over: AZ Zeno, opname, verblijf en bezoek ,dienstverlening,
preventie/ veiligheid, ondersteunende diensten, projecten, ontslag, statuut van
beroepsoefenaars, patiënten-tevredenheid en rechten van de patiënt
De patiënt brengt deze ingevulde opname-envelop mee op dag van de behandeling.
Verder verloop opname zie opnameprocedure internistische patiënt.
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Welke behandelingen komen in aanmerking?
Coloscopie, gastroscopie, ascitespunctie, rectoscopie, slokdarmdilatatie, ERCP, bloedtransfusie,
toedienen injectafer, toedienen privigen, toedienen Xolair, toedienen Remicade of Entyvio,
toedienen pamidronaat, toedienen kuurinfuus, spoelen poortkatheter, pleurapunctie
5.2.2.

Inclusiecriteria oncologische behandelingen

De arts contacteert steeds het dagcentrum om een oncologische behandeling te plannen. De
verantwoordelijk verpleegkundige plant de behandelingsdag en opname-uur in. De
verantwoordelijk verpleegkundige vraagt en noteert de identificatiegegevens van de patiënt.
De arts begeleidt de patiënt naar het dagcentrum voor een eerste kennismakingsgesprek (zie
opnameprocedure oncologische patiënt). De bruine opname-envelop wordt door de opnamedienst
aan het dagcentrum gegeven zodat de verdere planning op het dagcentrum kan gebeuren. De
opname schrijft de patiënt in en geeft op haar beurt een witte opname-envelop mee met de
volgende documenten:
 Basisgegevens patiënt
 Vragenlijst patiënt (50000188/V1405)
 Patiëntveiligheidskaart
 Folder internistisch dagcentrum: algemene richtlijnen, opname, meebrengen,
afwezigheidsattesten/verzekering, ontslag
 Opnamebrochure met info over: AZ Zeno, opname, verblijf en bezoek, dienstverlening,
preventie/veiligheid, ondersteunende diensten, projecten, ontslag, statuut van
beroepsoefenaars, patiënttevredenheid en rechten van de patiënt
De patiënt brengt deze ingevulde witte envelop mee op de dag van de behandeling.
De arts maakt het verpleegkundig dossier op: voorschrift behandeling (duur en frequentie),
aanvragen nodige onderzoeken (labo, RX, …), informed consent. Het verpleegkundig dossier wordt
op de afdeling bewaard tot aan het eind van de behandeling.
Welke behandelingen komen in aanmerking?
Toedienen chemo/immuuntherapie, spoelen poortcatheter, plannen Ct-scan en evaluaties,
schoonheidszorgen, voetreflexologie
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5.3.

Exclusiecriteria



Patiënten waarvan verblijf meer dan 1 dag is



Kinderen jonger dan 15 jaar



De arts bepaald welke patiënten niet in aanmerking komen voor dagopname

Wanneer een patiënt niet kan opgenomen worden op het Dagcentrum Interne volgens
bovenstaand exclusiecriterium, helpen de artsen en medewerkers van de zorgeenheid de patiënt
alternatieve zorg te vinden d.m.v een doorverwijzing naar een andere afdeling/centra en/of
zorgverlener.
Indien patiënten naar een andere afdeling moeten in het ziekenhuis gelden de volgende afspraken:


Internistische patiënten worden verwezen naar abdominaal centrum of thorax-neuro centrum
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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.



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!



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



Uiteraard wordt er een theoretische kennis vereist.



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.
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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

Wij wensen je alvast veel stagevreugde toe.
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