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1 Welkom
Beste student,
Welkom op de afdeling Geriatrie.
Met deze informatiebundel willen we je graag wegwijs maken op onze afdeling.
Het is een beknopte handleiding die je steeds kan raadplegen. Deze kan niet allesomvattend zijn, maar
zowel de hoofdverpleegkundige als de verpleegkundigen helpen je graag verder.
Vraag liefst op voorhand uitleg bij twijfel. Zo kunnen fouten voorkomen worden. Wij gunnen je de nodige
tijd om je in te werken.
De visie en missie van de afdeling is dat elke geriatrische patiënt steeds wordt benaderd vanuit
patiëntgerichte zorg op maat en dit gedurende het ganse zorgproces. Het voornaamste doel is de
kwaliteit van leven tijdens de laatste levensfase zo goed mogelijk behouden en de geriatrische patiënt
zo lang en zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en dit liefst in eigen omgeving.
Een multi- en pluridisciplinaire aanpak is noodzakelijk en dit kan enkel goed verlopen als er voldoende
aandacht en overleg is met de naaste familie en thuiszorg instanties.
Alvast een fijne stageperiode gewenst!
Namens de ganse equipe van Geriatrie.

2 Voorstelling van de afdeling
2.1

Algemeen

Het ziekenhuis is opgebouwd uit twee delen. Eén campus is gelegen in de Statiestraat, de andere in
de Hasseltsestraat. De afdeling geriatrie bevindt zich in de Statiestraat.
De afdeling is gelegen op de tweede verdieping en omvat 26 bedden verdeeld over tien
tweepersoonskamers en zes privé kamers.
De rechtstreekse telefoonnummer van de afdeling is 013 35 42 61.

2.2

Multidisciplinair team
-

2.2.1

Verpleegkundig directeur:
Hoofdverpleegkundige:
Verpleegkundigen
Verzorgenden
Logistieken
Stagementoren

Mevr. Ann Vanden Bergh
Mevr. Tirions Lieve

Mevr. Sijmons Falke, Mevr. Edith Geudens,
Mevr. Aydin Ezgi, Mevr. Gauwberg Sarah

Referentieverpleegkundigen

Op elke afdeling heb je verpleegkundigen die zich verdiepen in een specialiteit ( bv. Wondzorg, palliatie,
hygiëne,…). Deze verpleegkundigen komen op regelmatige tijdstippen samen met de andere
referentieverpleegkundigen van andere diensten. Zij zorgen ervoor dat er overal in het ziekenhuis op
dezelfde manier gehandeld word.
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2.2.2
-

2.2.3

Medische omkadering
Geneesheer geriater:

Dr. Van Steenweghen Steven
Dr. Gielen Jacques

Paramedische omkadering

-

Ergotherapeuten
Op onze afdeling werken 2 ergotherapeuten. Hun doel op geriatrie is het stimuleren, bevorderen
of behouden van de zelfstandigheid van de patiënt op het gebied van zelfzorg, wonen en
vrijetijdsinvulling. Ze bekijken samen met de patiënt of hij /zij nog de mogelijkheden hebben om
bv. Zichzelf te wassen en te kleden. Soms is het voldoende om enkele aanpassingen of
hulpmiddelen te gebruiken en uit te oefenen. Soms is thuiszorg noodzakelijk.
Indien de patiënt niet zelfstandig meer kan eten, kunnen de ergotherapeuten de eetsituatie
analyseren.
Adviseren van hulpmiddelen en oefenen van het gebruik van hulpmiddelen behoren ook tot het
takenpakket van de ergotherapeut. Geheugentraining, kooktherapie, crea,…zijn therapieën die
door de ergotherapeuten zowel in groep als individueel gegeven worden.

-

Logopediste
De logopediste is tijdens de weekdagen aanwezig en staat in voor het onderzoeken en
behandelen
van
taalen
spraakstoornissen,
sliken
stemstoornissen,
aangezichtsverlammingen en geheugenproblemen. Tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan
individuele therapie opgestart of verder gezet worden. Ook geeft ze de patiënt en de familie
advies over hoe omgaan met taal-, spraak-, en slikstoornissen en over hulpmiddelen die de
communicatie kunnen verbeteren.

-

Kinesitherapie
De doelstelling van de kinesisten is een zo spoedig mogelijk functioneel herstel. De
gehospitaliseerde patiënten worden behandeld op de afdeling zelf.

-

Sociale dienst
Een ziekenhuisopname is voor de patiënt en zijn familie vaak een onvoorziene gebeurtenis. De
sociaal werkers luisteren naar vragen en problemen op emotioneel, familiaal, praktisch en
administratief vlak. Samen met u proberen ze hier dan een oplossing voor te zoeken.

-

PST (palliatief support team)
Dit is een team van deskundigen ( arts, verpleegkundige, psycholoog, sociaal verpleegkundige,
pastoraal werker,…) die in heel het ziekenhuis actief zijn. Het PST heeft een adviserende en
ondersteunende rol. Het is geen verpleegeenheid. Elke afdeling kan beroep doen op het PST.

-

Pastoraal werker
Ziek zijn brengt niet alleen veel praktische vragen en zorgen met zich mee, maar vaak ook
diepgaande zin- en levensvragen. Een pastoraal werker luistert naar deze vragen van de
patiënten. Aan het ziekenhuis is een katholieke pastorale dienst verbonden.
BV. Zij brengen op zondag de communie voor de patiënten die dit wensen.

-

Psycholoog
Mensen die tijdens hun leven met een ernstige ziekte te maken krijgen, komen plots ongewild
in een ongekende situatie terecht die veel aanpassingen van hen vragen. De gevolgen de ziekte
zijn vaak niet alleen voelbaar op fysiek vlak, maar ook op sociaal en psychisch vlak. Zij
begeleiden de patiënt in deze moeilijke periode. Samen met de patiënt wordt er naar
antwoorden gezocht op veel voorkomende vragen.
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2.3

Wegwijs op de afdeling

7

2.4

Dagindeling

Ochtendzorg:












6u45: Briefing nacht
7u Medicatie/infuustherapie:
 VPK stelt zich voor aan de pat.
 Controle Identificatie pat. ( naam + geboortedatum)
 Parameter + bij adequate pat. navragen stoelgang / urine: onmiddellijk noteren in zorgplan.
 Medicatie controle (Bed-site) + onmiddellijk toedienen
 Indien pat; nuchter: medicatie niet annuleren in het EMV
 Medicatie blijft in medicatiebakje zitten tot het toedieningsmoment aan de pat.
 Data infuusleidingen en infusen
 Aandacht voor het vervangen van leidingen
 Risicomedicatie steeds met infuuspomp toedienen!
7u45: ondersteunen in de maaltijd: pat. hulp ontbijt.
8u tot 11u20:
 ochtendzorg:
 Steeds de zorg onmiddellijk registreren bed-site van de pat.
 Nabijheid van de pat. :
 1 glas/ beker gevuld met water
 Bel binnen de bereikbaarheid van pat. plaatsen
 Geen bengelende benen ( houden plankjes plaatsen indien nodig)
 Bij hou aandacht om de verwarming en vensters .
 Kamers netjes en opgeruimd achterlaten
 Zo nodig briefingsblad aanvullen (Vb.: Infuus geplaatst is noteren, … )
 Verzorgingskarren bijvullen en opruimen.
11u30 Middag medicatie nakijken en toedienen.
12u: 1 ste groep gaat eten 30 min. ( 1 persoon van de voorkant + 1 persoon achterkant)
 Collega’s bieden hulp bij het maaltijdgebeuren + beloproepen beantwoorden
12u30: 2 de groep gaat eten 30 min ( de personen die nog geen pauze hebben gehad)
 Bieden hulp bij het maaltijd gebeuren + beloproepen beantwoorden
13u verzorgingstoer iedereen gezamenlijk
13u40: Briefing:
 Ochtend brieft apart aan de 2 VPK van de late
 startent met de verpleegkundige die tot 14u15 werken
 Collega’s blijven ter beschikking voor
 Beloproepen
 Orders verder uit te werken die er opgestart zijn
 Medicatie 14 u nakijken en toedienen

10 min drank Pauze wordt niet meer standaard op een vast uur genuttigd. Echter wanneer het uitkomt voor
uw zorgplanning van de dag, eventueel met de collega van dezelfde kant is nog een mogelijkheid. Deze zullen
vanaf heden in de keuken doorgaan vanwege privacy pat.
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Logistieke medewerker








7u30 ontbijt bedelen en hulp bieden bij pat. die niet zelfstandig kunnen eten.
8u30 ontbijt afruimen – maaltijdkar naar grootkeuken brengen
 Max 1 glas of beker op de kamer laten staan
 Voorzettafel/ nachttafel zuiver maken na het afruimen.
 Aanpassingen die doorgegeven worden logo melden aan dieetkeuken en aanpassen
maaltijden.
9u: Orde en netheid op de afdeling :
 Keuken :
 Orde
 Bestelling van reserve op dinsdag.
 Orde spoelruimte
 Orde afdeling
 Linnenkasten en linnenkarren aanvullen (Max aantal pat. die voorzien zijn van de
betrokken verzorgingskar)
 Kamers verzorging materialen aanvullen en datum steeds noteren
 Bijkomende stalen naar Labo brengen indien er nieuwe stalen genomen zijn.
 Lijst ziekenhuis Hygiëne : taken lijst uitvoeren en aftekenen
11u30 Bedeling middagmaal
12u30 afruimen middagmaal + koffieronde
 Max 1 glas / beker gevuld in de nabijheid plaatsen van de pat.
 Voorzettafel/ nachttafel zuiver maken na het afruimen.

Avondzorg:










13u40 Briefing
14u overnames of opnames indien mogelijk al uitvoeren/ bijkomende orders uitvoeren.
14u50 namiddagronde
 Parameters
 Wisselhouding
 Controle incontinentiemateriaal
16u15 medicatie controle + toediening
Nadien hulp maaltijd bedeling en eten
18u 30 pauze 15 min in de verpleegwacht.
18u45 start avondtoer
 Mondzorg
 Drinken nabij pat.
 Bel in de nabijheid

-21u00 briefing (1 persoon start vervolgens neemt andere collega over: de collega die niet brieft kan nog
beloproepen beantwoorden, zorg vervolledigen, opname, )
9

Pathologie op de afdeling geriatrie
Geriatrische patiënten hebben vaak te kampen met multipathologie, waarbij veel verschillende
aandoeningen tegelijk aanwezig zijn. Deze zijn evenwel niet allemaal op hetzelfde moment actief. De
deskundigheid van de geriater zal erin bestaan uit te maken welke aandoeningen verder dienen te
worden onderzocht en / of behandeld.
-

Neiging tot inactiviteit en bedlegerigheid
Wanneer hij niet aangemoedigd wordt om op te staan, blijft de geriatrische patiënt soms dagen,
weken of jaren in bed. De gevolgen hiervan zijn voor de bejaarde meestal catastrofaal.

-

Geringe homeostase
De reservecapaciteiten van de verschillende organen zijn ernstig aangetast. De weerstand voor
minder gunstige omgevingsfactoren is duidelijk verminderd.

-

Psychologische problematiek
Wanneer de psychische draagkracht en het emotioneel welzijn niet worden nagegaan en
ondersteund, dan is terugkeer naar huis (of thuis blijven) gedoemd tot mislukken.

2.5

Fysiek

2.5.1
-

2.5.2
-

2.5.3
-

Cardiologie
Hartdecompensatie: toestand waarbij het hart tekort schiet in zijn pompfunctie. De kracht van
de hartspier is relatief (de verlangde prestatie is te groot) of absoluut (ziekten van de hartspier)
gering
o Rechter-hartdecompensatie: stuwing in de grote circulatie, oedeem aan voeten en
enkels, leverstuwing, ascites, hydrothorax ook bij klepgebreken v.d. rechter harthelft.
o Linker-hartdecompensatie: treedt op bij hypertensie, aorta en mitralisklepgebreken en
veroorzaakt stuwing in de longcirculatie (kortademigheid, cyanose, soms astma cardiale
en longoedeem).
Endocrinologie
Diabetes mellitus: suikerziekte, gestoord koolhydratenmetabolisme met verhoogd
glucosegehalte in het bloed (hyperglycemie) en uitscheiding van glucose in de urine
(glucosurie). Oorzaak: onvoldoende werking en of productie van het pancreashormoon,
insuline.
Gastro-enterologie
Stomatitis: Ontsteking van het mondslijmvlies.
Gastritis: acute of chronische ontsteking van het slijmvlies van de maagwand
Hemorroïden: Aambeien, gestuwde venen in de hemorroïdale plexus.
Anale fissuur: Kloof in de anale huid
Obstipatie: Ledigen van de darm is vertraagd t.g.v. verminderde darmperistaltiek door de
gedwongen bedlegerigheid, medicatiegebruik, … van de patiënt.
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2.5.4
-

2.5.5
-

-

-

-

2.5.6
-

-

Pancreatitis: Ontsteking van de pancreas, acuut of chronisch (bv. t.g.v. chronisch
alcoholgebruik)
Cholesystitis: Galblaasontsteking
Hematolgie
Anemie: Bloedarmoede, gekenmerkt door een te laag gehalte aan hemoglobine (Hb), een tekort
aan circulerende erytrocyten of door beide.
Ziekte van Kahler: aandoening van de plasmacellen in het beenmerg. Deze cellen produceren
immunoglobulinen ( antistoffen). Bij de ziekte van Kahler gaan deze cellen ongecontroleerd
beginnen groeien waardoor er bot afbrekende haarden in ons skelet gaan ontstaan. Hierdoor
gaat de hoeveelheid van een bepaald eiwit in het bloed en de urine toenemen. De productie
van de normale antistoffen neemt af en zo ontstaat er een tekort aan rode en witte bloedcellen
in ons lichaam. De ziekte komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen en begint meestal boven
de leeftijd van 50jaar. De meest voorkomende kenmerken van de ziekte van Kahler zijn botpijn,
breuken die spontaan optreden, anemie, hypercalciëmie, verminderde nierfunctie, verhoogd
infectierisico,…
Neurologie
Cerebrovasculair accident (CVA): Atherosclerotische en hypertensieve beschadiging van de
cerebrale arteriën kan leiden tot CVA. Dit door intracerebrale bloedingen, ischaemie t.g.v.
trombose van een atherosclerotisch bloedvat, een atherosclerotische vernauwing van een
cerabraal bloedvat, hemodynamische factoren (bv. bloeddrukdaling), cardiaal afkomstige
embolen en atherosclerotische platen in cerbrale vaten. Verschijnselen zijn: bewustzijnsdaling
tot coma, heterolaterale hemiplegie, afasie, hemi-anopsie, vaak gevolgd door hypertonie en
hyperreflexie in de aangetaste lichaamshelft.
Transient Ischaemic Attack (TIA): Niet invaliderdende voorbijgaande ischaemie (van een
gedeelte) van de hersenen. Het plotseling ontstaan van neurologische uitvalsverschijnselen
t.g.v. intra – en extracraniële circulatiestoornissen die kunnen duren van minuten tot een etmaal,
en weinig of geen restsymptomen nalaten.
Ziekte van Parkinson: Oorzaak is een afwijking in het extrapiramidale systeem. Na het
35ste jaar (kan ook vroeger) optredende ziektebeeld gekenmerkt door spierstijfheid (rigiditeit),
langzame tremor in de handen, toenemend bij emotie, trage bewegingen en
bewegingsarmoede (hypokinesie), speekselvloed (ptyalisme), blikkrampen, loop – en
spraakstoornissen, maskergelaat (amimie), verhoogde talgafscheiding (zalfgezicht), zeldzame
ooglidslag. Later ook stoornissen bij het kauwen en slikken (voedingstoestand gaat achteruit),
typische dementie.
Epilepsie: ‘vallende ziekte’, Syndroom gekenmerkt door aanvalsgewijs optredende stoornissen
in de hersenfunctie, meestal gepaard gaande met een daling van de bewustzijnsgraad. Dit kan
leiden tot bewusteloosheid; eventueel met motorische vegetatieve, psychische of subjectief
sensorisch verschijnselen. Bij de diagnostiek speelt de electroëncefalografie (EEG) een
belangrijke rol.
Pneumologie
COPD: COPD (Chronic obstructive pulmonary disease of chronisch obstructief longlijden) is
een chronische en langzaam progressieve longaandoening die ontstaat ten gevolge van een
onomkeerbare vernauwing van de luchtwegen. Hierdoor vermindert het debiet van de
luchtwegen geleidelijk en wordt het transport van de lucht naar de longen moeilijker. Door
toenemend rookgedrag en de voortschrijdende luchtvervuiling komen zulke aandoeningen
steeds vaker voor. De ziekte komt vooral voor na de leeftijd van 45jaar. Tot de COPD-groep
behoren onder meer chronische bronchitis, bronchiolitis en longemfyseem. Chronische
bronchitis treedt meestal in de beginfase van COPD op, emfyseem komt voor bij ernstiger
vormen van COPD.
Longfibrose: Verkleving van de kleinere luchtwegen.
Pneumonie: Longontsteking
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2.5.7
-

-

-

-

-

Chronisch restrictief longlijden: Hier is een belemmering, een tekort aan gezond longweefsel.
Komt voornamelijk voor als silicosis (stoflongen), antracosis (mijnwerkerslong), asbestosis
(bouwindustrie), bakkerslong, duivenmelkerslong.
Pneumothorax: Ophoping van lucht in de pleurabladen waardoor de long dichtklapt. Enkele
varianten zijn hemothorax, pyothorax en chylothorax.
Psychisch
Dementie: “geesteszwakte” : aftakeling van de persoonlijkheid door gestadige afneming van de
hogere hersenschorsfunctie (de corticale- en /of subcorticale). In het algemeen gekenmerkt
door progressieve teruggang van denkvermogen, gevoelsleven, cognitieve functies, intellect en
herinneringscapaciteit. Vermindering van het vermogen tot waarnemen, oordelen, taalgebruik
en oriëntatie. Behalve het senium (ouderdom) zijn de meest voorkomende oorzaken van
dementie:
multipele
herseninfarcten,
encelfalopathieën,
M.
Creutzfeld-Jacob,
geneesmiddelenintoxicatie, neurolues, metabole ziekten, avitaminosen, hersengezwellen, M.
Huntington, alcholholisme, subduraal hematoom, hydrocefalie.
Ziekte van Alzheimer: Dementie die reeds op relatief jonge leeftijd optreedt (rond het 50ste
levensjaar). Dit tgv. selectief verlies van neuronen in vitale (associatie, herinnering, analyse,
e.a) corticale hersengebieden. Wellicht berust de ziekte op een onregelmatigheid op het 21ste
chromosoom. Synoniem = Primaire dementie, afgekort SDAT (Seniele Dementie van het
Alzheimer type).
Chorea van Huntington: autosomaal dominant erfelijke aandoening, chronischprogressieve,
ongeneeslijke vorm van chorea, begint in de regel na het 35ste levensjaar. Chorea: een
extrapyramidaal syndroom, gekenmerkt door plotselinge onwillekeurige gecoördineerde
bewegingen.
Korsakov syndroom: amnetisch syndroom, gekenmerkt door desoriëntatie in tijd,
inprentingsstoornissen en confibulaties. Het omvat de psychiatrische verschijnselen behorende
tot het syndroom van Wernichke-Korsakov namelijk: apathie, desoriëntatie, gestoorde
inprenting, ante- en retrograde amnesie, confibulatie, onrust, euforie, bewustzijnsdaling,
nystagmus, oogspierparesen, dalende visus t.g.v neuritus optica, ataxie, vegetatieve
verschijnselen, polyneuropathie, vestibulaire parese. De oorzaak is meestal chronisch
alchoholisme, soms een ernstige chronische ziekte of ondervoeding. De hersenletsels ontstaan
door enzymatische stoornissen van het glycolysemetabolisme op grond van aneurinegebrek
(en waarschijnlijk andere vitaminen van het B-complex, dat als causale factor van syndroom
worden beschouwd.
Delirium: delirium is een plotselinge, fluctuerende en meestal omkeerbare cognitieve stoornis
die wordt gekenmerkt door desoriëntatie, het onvermogen de aandacht vast te houden of helder
na te denken en een verandering in het bewustzijnsniveau. Deze verwardheid wordt uitgelokt
door een lichamelijke oorzaak of overmatige stress.
Mogelijke oorzaken zijn een ernstige infectie, het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, een
hart-of bloedvatenziekte, een hersenaandoening, een ernstig ongeval of het plots stoppen van
overmatig alcoholgebruik,…
Het kenmerk van een delirium is het onvermogen zich te concentreren. Patiënten met delirium
hebben daarom moeite met verwerking van nieuwe informatie en kunnen zich recente
gebeurtenissen niet herinneren. Plotselinge verwardheid ten aanzien van tijd en, ten minste
gedeeltelijk, van plaats (waar men zich bevindt) kan een eerste teken van delirium zijn. Bij een
ernstig delirium weet de patiënt soms niet wie hij is. De gedachtegang is verward en patiënten
met delirium praten veel en vaak onsamenhangend. Het bewustzijnsniveau kan variëren van
verhoogde waakzaamheid tot sufheid. De symptomen veranderen vaak binnen enkele minuten.
Patiënten met delirium slapen vaak rusteloos of vertonen een omkering in hun slaap-waakritme,
zodat ze overdag slapen en 's nachts wakker blijven.
Patiënten met delirium kunnen angstig zijn vanwege bizarre visuele hallucinaties, waarbij ze
dingen of mensen zien die er niet zijn. Sommige patiënten krijgen last van paranoia of wanen.
Persoonlijkheid en stemming kunnen veranderen. Sommige patiënten worden zo stil en
teruggetrokken dat niemand merkt dat ze in een delirium verkeren. Anderen raken geagiteerd
en rusteloos en kunnen heen en weer gaan lopen. Patiënten die na inname van kalmerende
middelen in een delirium raken, worden vaak zeer suf en teruggetrokken. Patiënten die
12

amfetaminen hebben gebruikt of die gestopt zijn met het gebruik van kalmerende middelen,
kunnen agressief en hyperactief worden.
Een delirium kan uren, dagen of zelfs langer aanhouden, afhankelijk van de ernst en de
oorzaak. Het is niet hetzelfde als dementie. Dementie ontwikkelt zich veel geleidelijker. Het is
moeilijk vast te stellen hoeveel mensen eraan een delirium lijden. Meestal komt deze
aandoening voor bij patiënten boven de 70jaar die in een ziekenhuis zijn opgenomen.

2.6

Revalidatie
-

2.7

na een C.V.A.
na een fractuur (bv. Heup, bekken,…)
na een heelkundige ingreep
na het doormaken van een zware ziekte
…

Sociale opname

Patiënten die thuis niet verantwoorde handelingen uitvoert en een gevaar vormt voor zichzelf en hun
omgeving kunnen opgevangen worden in het ziekenhuis in afwachting tot plaatsing in een rustoord,
R.V.T. – afdeling of een psychogeriatrie.

3 Diagnostische en therapeutische interventies
3.1

Diagnostiek

3.1.1
3.1.2
-

3.1.3
3.1.4



Radiologie
Röntgenonderzoeken: bv RX-thorax, RX-abdomen, angiografie: het maken van röntgenfoto’s
van bloedvaten (slagaders: arteriografie, venen: flebografie) met behulp van contrastvloeistof.
yelografie: contraströntgenogram van het ruggenmerg en de subarachnoïdale ruimte.
CT-scanning (computertomografie): bv. CT-schedel : patiënt moet nuchter zijn.
NMR-scan (nucleaire magnetische resonantie)
Echografie
Cardiologisch onderzoek
Electrocardiogram:
o routine ECG bij rust
o ECG na inspanning
Dynamische electrocardiografie (Holtersysteem): Toegepast bij de patiënt in zijn natuurlijk
levensmilieu (soms ook in het ziekenhuis). Met deze techniek wordt het ECG continu
opgeschreven op een magnetische band. Tegelijkertijd wordt aan de patiënt gevraagd
nauwkeurig op een blad zijn activiteiten en symptomen te schrijven tijdens de ganse duur van
de opname. Bij het aflezen van de magnetische band worden deze gegevens dan gecorreleerd
met de electrocardiografische bevindingen.
Echocardiogram
Bloedname
Endocrinologische onderzoeksmethoden
Glycemiecontrole: Gebeurt meestal 4x/dag d.m.v. een glucometer of d.m.v. een gewone
bloedname via het labo
Gastro-enterologische onderzoek

Endoscopie: Oesofagoscopie, gastroscopie, duodenoscopie, coloscopie, rectoscopie.
Secretie-onderzoeken van de maag: maagsondage
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Diagnostische maagtubage op Koch-bacillen
ERCP: Endoscopische Retrograde Cholangio-Pancreaticografie

3.1.5



Bloedname
Sternumpunctie

3.1.6





Hematologisch onderzoek

Neurologisch onderzoek

Klinisch onderzoek
Electroëncefalogram (EEG)
Electromyelografie (EMG)
Lumbale punctie: Ingreep die erin bestaat liquor cerebrospinalis op te nemen thv de
ruggenmergzak. Dit dmv een naald die in de mediaanlijn tussen twee lumbale wervels wordt
ingebracht. Het heeft als doel: diagnostische punctie, drukmeting, als voorbereiding van
röntgenfoto’s. Myelografie (met deze methode worden met behulp van contrastmiddelen
(jodiumhoudende) of lucht opnamen gemaakt van het spinaalkanaal).

3.1.7

Algemeen

A. Controle parameters




Vitale: temperatuur, bloeddruk, polsslag, ademhaling, bewustzijn. De bloeddruk wordt ’s morgens
gecontroleerd tijdens de ochtendverzorging, zonodig meermaals per dag.
Fysieke: urinedebiet, stoelgang, gewicht, de verschillende lichaamsvochten (bv. maagvocht)
Glycaemiecontrole: dmv. glucometer of controle door het labo (4x/dag, bij patiënten met een
insulinedrip), controleert men de glycaemie elk uur en past men zonodig de insuline aan).

B. Opname van secreties voor onderzoek

Urine, stoelgang, sputum, bloed, e.a.
 Pleurapunctie (door arts uitgevoerd)

4 Specifieke taakomschrijving van de verpleegkundigen op de afdeling.
4.1












Verpleegtechnisch
Controle vitale en fysieke parameters
Controle glycemie
Toedienen van medicatie ( P.O., S.C., I.M, I.V., Insuline)
Infusie- en transfusietherapie. Eventueel gebruik van infuuspompen,
Gastro-enterologisch: maagtubage, actieve- (GOMCO) en passieve maagdrainage, toedienen van
sondevoeding via microsonde of via gastrostomiesonde
Urologisch: plaatsen van een verblijfsonde of eenmalig sondage,
Respiratoir: zuurstof- en aërosoltherapie, thoraxdrainage, assisteren bij pleurapunctie, aspireren
van luchtwegen
Voorbereiding en nazorg voor verschillende onderzoeken bv. coloscopie, …
Assisteren bij puncties bv. arteriële bloedname, lumbale punctie, leverpunctie, … - Lijktooi
Toepassen van til- en verplaatsingstechnieken
Preventie en curatieve behandeling van decubitus
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4.2

Begeleidingsaspect

Belangrijk hierbij is dat een “therapeutisch klimaat” gecreëerd wordt zodat de patiënt geen
drempelvrees ervaart om met zijn behoeften en vragen naar een verpleegkundige te stappen. De
verpleegkundige treedt vaak op in de plaats van de geriatrische patiënt en behartigt zijn belangen
(pleitbezorger).
4.2.1

De rol van de verpleegkundige zorgverlener bij de revalidatie van de geriatrische
patiënt

Het belangrijkste element dat de bejaarden in het ziekenhuis bedreigt, is de invaliditeit door immobiliteit,
waar hij totaal afhankelijk is van diegenen die hem verzorgen.
Het is daarom van belang, zodra de toestand het toelaat, de geriatrische patiënt te mobiliseren. De
bedlegerige patiënten worden in bed gemobiliseerd door om de 2 à 3 uur van houding te veranderen
en de gewrichten passief te bewegen. De drukpunten die snel decubituswonden vertonen, moeten zeer
goed preventief gecontroleerd worden. Van zodra de patiënt meer bewust is, moet hij geleidelijk meer
en meer uit bed gezet worden, en oefeningen op de kamer en in de gang uitvoeren. Bv. Te voet naar
de lavabo en het toilet gaan i.p.v. de rolstoel te gebruiken. De patiënt aansporen om zichzelf te wassen
en te kleden, om zelf naar het toilet te gaan, …
Daar dit alles in het begin zeer onhandig gebeurt, en tijd in beslag neemt, zal de verpleegkundige zich
moeten opleggen om geen handje toe te steken maar bv. de patiënt aan te moedigen om zelf het
drinkbekertje ter hand te nemen, om zelf het gezicht te wassen,
…
4.2.2 Terminale patiënten
bv. Bij patiënten die kanker hebben: toedienen van palliatieve therapie door o.a. toedienen van
pijnmedicatie, empathisch gesprek, comfortzorg.
4.2.3 Patiënten met een hemiplegie
Patiënten die nog bij bewustzijn zijn: aanmoedigen bij revalidatie, stimuleren tot zelfzorg. Patiënten
die in coma zijn: comfortzorg, uitleg geven aan de familieleden en erop wijzen dat patiënten die in
coma zijn dikwijls nog kunnen horen.
4.2.4 Bij onderzoeken en de behandelingen
Informatie geven aan de patiënt en hem hierbij begeleiden.

4.3

Observatie en rapportage

Op deze verpleegeenheid is het van belang iedere verandering in de ziektetoestand van de patiënt te
observeren en te rapporteren (mondeling en schriftelijk) en zeker:









4.4



Hypo- en hyperglycaemie bij diabetespatiënten
Ademhaling en aard van het sputum bij patiënten met respiratoire aandoeningen
Wijzigingen in bewustzijn
Wijzigingen in vitale parameters
Wijzigingen in voedselopname
Wijzigingen in urine- en stoelgangspatroon
Pijnklachten
Wijzigingen in gevoel en motoriek

Administratief
Het invullen van het verpleegdossier is van belang om de continuïteit in de zorg te verzekeren.
De samenwerking van deze verpleegeenheid met de sociale dienst is zeer belangrijk om aan de
sociale problemen van de patiënt tegemoet te komen; eventueel een plaatsing naar een andere
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instelling te regelen (rustoord, psychogeriatrie, rust- en Verzorgingstehuis, psychiatrische
instelling, …).

5 Specifieke aandachtspunten
5.1

Decubituspreventie

Aangezien de mobiliteit bij meerdere patiënten beperkt is, is preventie van de decubitus een
belangrijk aandachtspunt. Tijdens de verzorging is het van belang alle drukpunten te observeren op
roodheid. Als de toestand van de patiënt het toelaat, wordt hij na de verzorging uit bed geholpen.
Indien niet, wordt er wisselhouding toegepast. Dit wil zeggen dat de houding van de patiënt minimum
om de 3 uur wordt veranderd. Om doorligwonden te voorkomen aan de stuit wordt er preventief
gebruik gemaakt van een anti - decubitusmatras en wordt Fowlerhouding gegeven. De hielen zweven
d.m.v. een kussen dat onder de benen wordt aangebracht.
Inzwachtelen van de hielen wordt afgeraden omdat hierdoor de druk ter hoogte van. de hielen
verhoogt, wat decubitus eerder in de hand werkt. De patiënten die tijdens de voormiddag hebben
opgezeten, worden na het middagmaal in bed gelegd. Ze worden dan op hun linker of rechterzij
gepositioneerd.
Classificatie van decubitus (WCS)
 Intacte huid
 wegdrukbare roodheid
 niet-wegdrukbare roodheid
 blaarvorming







5.2

 Niet intacte huid
Graad 1: niet-wegdrukbare roodheid van de intacte huid
Graad 2: oppervlakkig huid effect (epidermis en/of dermis); blaar of open blaar
Graad 3: oppervlakkige decubitus: schade en/of necrose van de huid en subcutis
Graad 4: diepe decubitus: uitgebreide schade en/of necrose aan spieren, botweefsel en
ondersteunende weefsels
Gemengde vorm

Preventieve maatregelen

De voornaamste preventieve maatregelen:
 Risicopatiënten opsporen via de Bradenschaal
 Systematisch inspecteren van de huid boven drukpunten
 Druk verminderen door toepassing van wisselhouding en/of hulpmiddelen (luchtmatras,
schuimmatras, alternerende matras, …)
 Schuifkrachten verminderen: patiënt even optillen na het hogerop brengen in bed waardoor de
tractie van de huid verdwijnt
 Goede huidverzorging nastreven
 Voeding en vochtinname op punt stellen

5.3



Behandeling:
Algemeen
Blijf preventieve maatregelen toepassen, vermijd druk op het letsel, werk zuiver en gebruik
handschoenen, controleer infectieparameters
Behandeling volgens de aard van het letsel
Intakte huid met of zonder wegdrukbare roodheid
Roodheid is vaak een eerste teken van beginnende decubitus. Wanneer nietwegdrukbare roodheid
aanwezig is, moet SNEL de aangepaste maatregel getroffen worden.
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Wisselhouding is een van de belangrijkste maatregelen, naast het aanbrengen van een
antidecubitusmatras en degelijke observatie van de huid boven de drukpunten.
Intakte huid met blaarvorming
Blaarvorming is een niet omkeerbaar stadium van decubitus. Het is de bedoeling het blaardak
zolang mogelijk intakt te houden.
Indien de blaar beschadigd is, of opengaat tijdens de verzorging, wordt de wonde verder verzorgd
als een graad 1 wonde. Indien necrotisch weefsel onder het blaardak aanwezig is, zal de wonde
als een graad 3 worden verzorgd.
Graad 1 decubitusletsel
Het gaat hier over een diep of minder diep decubitusletsel zonder necrose, met aantasting van de
volledige huid, spierlagen en eventueel aantasting van het onderliggend bot. Meestal bestaat dit
letsel uit één of meerdere holtes die vaak aanleiding geven tot recidiverende wondinfecties.
Materiaal:
o Spoelvloeistof: fysiologische oplossing
o Wondbedekkers kiezen in functie van het exsudaat
o Diep + weinig tot veel exsudaat: absorberend caviteitenvuller (schuimverband,
hydrofiber of alginaat)
o Oppervlakkig + weinig exsudaat: hydrocolloïd of hydrogel
o Oppervlakkig + veel exsudaat: schuimverband of hydrofiber
o Omliggende huid steeds beschermen tegen urine/transpiratievocht met een
beschermingsspray
Graad 2 decubitusletsel
Een letsel vergelijkbaar met de rode diepe wonde, doch met aanwezigheid van geel fibrinebeslag,
eventueel gele korst, vaak met veel exsudaat. Materiaal: ifv de graad van debridement dat nodig
is
Verzorging: mechanisch reinigen is van groot belang. Debridement wordt bekomen door het
gebruik van een hydrogel als losse gel of op een drager voor moeilijke plaatsen (vb hiel, tenen), of
chirurgisch debridement.
o Diepe wonde + veel exsudaat: absorberend caviteitenvuller (schuimverband, hydrofiber
of alginaat)
o Diepe wonde + weinig exsudaat: Alginaat (werkt debriderend en een beetje
hemostatisch)
o Oppervlakkige wonde + veel exsudaat: schuimverband of alginaat of hydrofiber o
Oppervlakkige wonde + weinig exsudaat: hydrocolloïd of hydrogel
Graad 3 decubitusletsel
Een ‘visueel’ oppervlakkig letsel dat zich manifesteert als een zwarte korst (eschara). Doel :
necrose chirurgisch verwijderen of vervloeien met hydrogel.
Materiaal:
o fysiologische spoelvloeistof
o debriderende hydrogel of alginogel
o eventueel een bedekkend verband bv. Melolin
o polyurethaanfolie als eindverband (minstens 3 tot 5 cm overlapping van de wonde).
Verzorging: Bij stevige korsten is het aan te raden een roostertje in te kerven opdat de gel actief
kan zijn. Later kan dan een chirurgisch debridement gebeuren, al of niet onder narcose.
Graad 4 decubitusletsel
Een diep zwart letsel waarin veel necrotisch weefsel voorkomt. Onder de harde necrotische korst
kan zich een weke massa aangetast weefsel bevinden.
Materiaal: Materiaal kiest men in functie van de wonde bekomen na het chirurgische debridement,
aangezien een hele diepe wonde onder de korst kan bestaan. In dit stadium wordt vaak gebruik
gemaakt van VAC therapie.
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Gemengde vorm van decubitus
De wondbodem vertoont een verzameling van diverse weefsels : granulatieweefsel, fibrine,
necrose, … Er is een wisselende hoeveelheid exsudaat aanwezig en oppervlakkige gebieden
worden afgewisseld met diepe caviteiten.
Materiaal: specifiek materiaal kiest men in functie van de wonde bekomen na het chirurgisch
debridement.
Verzorging: de wonde wordt altijd behandeld volgens de zwaarste graad van de aandoening.

5.4

Afvalverwerking

De verpleegeenheid beschikt over 4 verzorgingskarren, 4 linnenkarren en 1 pamperkar. Hierop
worden verschillende materialen klaargelegd (het verzorgingsmateriaal, het linnen, het
incontinentiemateriaal, …). Al het afval (zowel van de patiënten als van de afdeling) wordt in de blauw
bedrukte plastieken zak gedeponeerd. Enkel het besmet materiaal wordt in de gele tonnen of dozen
gedaan. Dit wordt verbrand. Het linnen van de besmette patiënten wordt in gele zakken verzameld,
waarna het naar de linnenkamer wordt gebracht. De poster voor afvalverwijdering kan je vinden in de
verpleegwacht.

5.5

Sorteren van het vuile linnen

Het persoonlijk linnen wordt meestal door de familie gereinigd. In bepaalde omstandigheden wordt de
was door het ziekenhuis aan de wasserij meegegeven. Het ziekenhuislinnen wordt centraal
verzameld.
Iedere dag wordt zuiver persoonlijk linnen aangedaan. Indien dit niet voorradig is, wordt de kleding
van de verpleegeenheid gebruikt, en wordt dit gemeld aan een verpleegkundige.
Washandjes en handdoeken
Deze hangen aan de lavabo’s. Bij de lavabo’s, die voor gemeenschappelijk gebruik zijn, is het
belangrijk dat men aandacht besteedt aan de nummer die aangebracht is op de spiegel, zodat men
het gerief op de juiste plaats hangt. Op dezelfde manier is er ook een nummer aangebracht op de
kast in de gemeenschappelijke badkamers. Voordat je het ochtendtoilet toedient, controleer je of de
handdoeken en de washandjes zuiver zijn, zonodig neem je zuiver linnen. Neem voldoende water om
de patiënt te wassen. Indien je het nachtkastje gebruikt heb, ontsmet je dit nadien.
Sorteren van het bedlinnen
Alle het vuile linnen wordt in de witte linnenzakken verzameld. Enkel de bedspreien worden in een
container in de spoelruimte gedeponeerd.

5.6

Scheerapparaat en haardroger

Liefst wordt het scheerapparaat van de patiënt gebruikt. Indien niet mogelijk, mag je het apparaat van
de afdeling gebruiken. Na gebruik wordt het apparaat steeds correct gereinigd.

5.7

Bedden en bedlinnen

Tijdens de ochtendverzorging wordt het steeklaken en kussensloop dagelijks veranderd. Indien
nodig, wordt ook de rest zuiver gelegd. Bij lucht- en alternerende matrassen mag het laken NIET
ingestoken worden...
Ontslag van de patiënt
Het bed, het nachtkastje, de kast, de tafel, de bedpan, het urinaal en de waskom worden zo vlug
mogelijk ontsmet.
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5.8

Opdienen van maaltijden en drank

Vocht- en voedselinname is van groot belang bij patiënten. Belangrijk is de patiënten te stimuleren
om zelf te eten en te drinken. Indien dit niet mogelijk is moet de verpleegkundige regelmatig de
patiënt hierbij helpen, of zelf drank geven. Bovendien is het belangrijk dat de patiënt een
comfortabele houding heeft, d.w.z.:
- Het eettafeltje op een aangepaste hoogte stellen
- De patiënten een goed rechtzittende houding geven, eventueel ondersteund met kussens
- Zonodig de maaltijd voorbereiden (de boterhammen smeren, het vlees snijden, …)
- Wat de patiënt zelfstandig kan, stimuleer dat zoveel mogelijk
- De bel binnen handbereik leggen
- Indien een patiënt niets eet of drinkt of indien er moeilijkheden zijn, moet je dit direct melden
aan de (hoofd)verpleegkundige.

5.9

Diabetespatiënten

Gelieve aandacht te besteden aan het dieet van diabetespatiënten en ook aan de voedingswaren die
eventueel door familieleden worden meegebracht. Bij hypoglycaemie en bij patiënten die nog bij
bewustzijn zijn wordt er gewoon eten gegeven (bv. kopje koffie met veel suiker erin en erna ook
boterhammen). Bij niet- bewuste patiënten wordt er dextrose 30 % toegediend en nadien als ze terug
bij bewustzijn zijn boterhammen.

5.10 Patiëntenkamer
Iedere patiënt heeft zijn eigen kast. Zowel boven het bed als op de kast staat hetzelfde nummer, om
je niet te vergissen bij het terugleggen van het linnen. De vuile kledij, of washandjes doe je eerst in
een plastieken zak vooraleer je deze in de kast legt. Zorg ervoor dat de kamer volledig is afgewerkt
wanneer je ze verlaat.

5.11 Houding
De houding van de patiënt is belangrijk. Aandachtspunten hierbij zijn:
 Een goed rechtop zittende houding
 Een kussen onder de verlamde arm of in de rug
 Het eettafeltje op de goede hoogte installeren
 Het drinken in de nabijheid plaatsen
 De oproepbel binnen handbereik plaatsen

5.12 Techniek
Aan studenten wordt gevraagd om steriel en volgens verpleegkundige techniek te werken, en op
details te letten.
 Gordijnen tussen bedden steeds dicht doen tijdens verzorging en netjes terug te plaatsen bij het
einde van de verzorging. Voor de privacy van de patiënt moet het beletsignaal gebruikt worden
(groene lichtje, plaatje op de deur)
 Een molton of bovenlaken (dat je na verzorging verandert) gebruiken om de patiënt te bedekken,
gebruiken tijden hygiënische zorgen.
 Technieken toepassen zoals aangeleerd, stimuleer jezelf tot het zoeken van oefenkansen.

6 Specifieke stagedoelstellingen
6.1



Eerstejaars
Aanpassingsvermogen bezitten om de noden aan te voelen (empathie);
Zich degelijk informeren vooraleer een opdracht aan te vatten (bv. nuchter blijven, juiste medicatie,
psycho-emotionele problemen…)
o Hygiëne: het toedienen van correcte hygiënische zorgen in functie van de toestand en
het comfort van de patiënt. Aandacht besteden aan de mondverzorging, haarverzorging,
… Indien nodig de patiënt stimuleren tot zelfzorg
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o

Zelfstandig de vitale en fysieke parameters kunnen controleren en hiervoor ook de
verantwoordelijkheid kunnen dragen
o Aandacht besteden aan observatie en rapportage (schriftelijk en mondeling);
o Informatie-, inzicht verwerven van de meest voorkomende aandoeningen, onderzoeken,
op deze verpleegeenheid;
o Tijdens de maaltijden de nodige hulp bieden en de patiënt een comfortabele houding
geven. Vergeet de rapportage niet. Belangrijk is te controleren bij diabetes patiënten of
de insuline of orale antidiabetica werden genomen vóór de maaltijd
o Beroepsgeheim respecteren
o Open staan voor andere taken, zoals de keuken opruimen, uit eigen beweging
huishoudelijke opdrachten op zich nemen (bad- en spoelruimte, …)
o Interesse hebben voor nog niet aangeleerde technieken (zelf leermomenten zoeken);
Tactvol zijn t.o.v. patiënten, het verpleegkundig team, medestudenten, …
Verzorgd voorkomen.

6.2












6.3










Tweedejaars
Idem 1ste jaars;
Kennen van de tweedejaarstechnieken, en deze kunnen toepassen met de nodige aanpassingen
aan de praktijksituatie;
Toezicht op infuus-, zuurstoftherapie;
Medicatie:
o Medicatie per os kunnen klaar zetten (onder toezicht van een verpleegkundige).
o I.V. medicatie en perfusies kunnen klaarzetten (onder toezicht van een
verpleegkundige). Gebruik van infuuspomp en spuitpomp leren op de verpleegeenheid.
Wondverzorgingen: kennen en kunnen aanpassen aan de praktijk;
Betrokken zijn bij het verpleegkundig gebeuren;
goede samenwerking met het verpleegkundig team en hierbij ook aandacht besteden aan
medestudenten (begeleiden van eerstejaars studenten);
Initiatiefnemen: uit zichzelf zien wat er moet gebeuren, eigen werk efficiënt organiseren en het
verpleegkundig werk weten aan te pakken.
Vlot tempo (nieuwigheden in trager tempo);
Eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de uitgevoerde technieken.

Derde jaars
zie 1e en 2e jaars;
Zelfstandig de nodige zorgen kunnen uitvoeren en hiervoor de volledige verantwoordelijkheid
kunnen dragen;
Kunnen fungeren als teamverantwoordelijke;
Al de voorkomende technische vaardigheden vlot en zelfstandig kunnen uitvoeren;
Zelfstandig medicatie kunnen klaar zetten, en hiervoor de verantwoordelijkheid kunnen dragen;
Bloedname, infusie- en transfusietherapie kennen en kunnen toepassen;
Een patiënt kunnen opnemen (o.a. verpleeganamneses en wegwijs maken op deze
verpleegeenheid);
Vlotte werkorganisatie, tempo en initiatief nemen;
Goede onderhandelingsbekwaamheid, pedagogische en psychologische benadering.
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