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Beste Student, 

Welkom op Inwendige geneeskunde 3. 

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. 

Alvast een fijne stageperiode gewenst! 

 

Namens de ganse equipe van 

Inwendige 3 
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1 Voorstelling van de afdeling 
 

1.1 Algemeen 
 

Het ziekenhuis is opgebouwd uit twee delen. Eén campus is gelegen in de Statiestraat, 

de andere in de Hasseltsestraat. De afdeling inwendige 3 bevindt zich in de 

Statiestraat. 

 
De afdeling is gelegen op de vijfde verdieping en omvat 16 bedden verdeeld over vier 

tweepersoonskamers, 1 zaal en vier privé kamers. 

 
Inwendige 3 is een kleinere afdeling omdat wij deze delen met intensieve zorgen. 

 

 

1.2 Multidisciplinair team 

 
• Verpleegkundig directeur: Mevr. Ann Vanden Bergh 

• Hoofdverpleegkundige: Mevr. Steffie Verbraeken 

• Verpleegkundigen: Gegradueerde, gebrevetteerde 

verpleegkundigen en verzorgenden 

• Stagementoren: Mevr. Yentel Van Wetswinkel 

Mevr. Leen De Jongh 

Mevr. Lien Leysen 

Mevr. Burçin Albayoglu 

Mevr. Nesibe Karakaya 
 

1.2.1 Referentieverpleegkundigen 
 

• ReferentieVPK wondzorg: Mevr. Leen De Jongh 

• ReferentieVPK Hygiëne: Mevr. Nesibe Karakaya 

• ReferentieVPK MVG: Mevr. Carina Claes 

• ReferentieVPK ICT-KWS: Mr . Erik Roelandts 
Mr. Nick Van De Sande 

• ReferentieVPK apotheek: Mevr. Lien Leysen 

Mevr. Caroline Costers 

• ReferentieVPK Palliatieve zorg: Mevr. Yentel Van Wetswinkel 

• ReferentieVPK pijn: Mevr. Graziella Falco 

• ReferentieVPK slaapkliniek: Mr. Erik Roelandts 

• ReferentieVPK telemetrie: Mevr. Burçin Albayoglu 

Mevr. Caroline Costers 

Het rechtstreekse telefoonnummer van de afdeling is 013/35 45 22 of 013/35 45 23 
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1.2.2 Medische omkadering 

• Geneesheer-diensthoofd: Dr. Vaes 

• Cardiologie: Dr. Vandenbosch 

Dr. Moreels 

Dr. Vaes 

Dr. Talib 

Dr. Gijsbers 

 
• Pneumologie:  Dr. Coolen 

Dr. Creemers 

• Neurologie: 

 
• Gastro-enterologie: Dr. Van Aken 

Dr. Alessia Settesoldi 

Dr. De Coster 

• Endocrinologie: Dr. Annaert 

• Geriatrie: Dr. Stag. Anne Beyen 

• Psychiatrie: Dr. Ivaca Holjevac 

Dr. Katrien Goedseels 
 

De internisten hebben 2 coassistenten die om de 4 maanden veranderen van 

stageplaats (ziekenhuis). 

1.2.3 Paramedische omkadering 

• Ergotherapeuten: Mevr. Yamina Vansimpsen 

Mevr. Marijke Mulders 

• Logopediste:  Mevr. Ine De Bruycker 

Mevr. Cathelijne Martens 

Mevr. Dorien Vuegen 

• Kinesitherapie: Dhr. Hans Terweduwe 

Dhr. Kris Saenen 

Mevr. Lien Cockx 

Mevr. Vancamp Stephanie 

• Sociale dienst: Mevr. Sigrid Vrancken 

Mevr. Lindsay Van Dessel 

Mevr. Anneleen Brusselaers 

• PST Mevr. Anja Cops (sociale dienst) 

Mevr. Petra Smekens (palliatief vpk) 

• Pastoraal werker: Mevr. Hilde Van Der Motte 

• Slaappsycholoog: Mevr. Yane Beckers 

• Psycholoog: Mevr. Anneleen Rasquin 

Mevr. Katrien Verhoeven 
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1.3 Wegwijs op de afdeling 
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1.4 Dagindeling 
 

06.45: Briefing 

Als student kijken met welke VPK je werkt. Bespreek op dat moment wat 

je doelstellingen van de dag zijn. Vb. totaalzorg kamer, 

stagebegeleiding, … 

 
07.00 : Controle medicatie door VPK of 3de jaar student onder begeleiding 

Controle parameters + afronden urinedebieten en onmiddellijk 

vermelden in KWS via de EWS knop. Afwijkende parameters 

onmiddellijk melden aan de verantwoordelijke VPK. 

Afwijkende parameters: 

 Bloeddruk: Systolisch <10 mmHg en diastolisch <5 mmHg 

 Pols: < 50’ en > 100’ 

 Temperatuur: > 37.5°C 

 Saturatie: < 90% 

 Urinedebiet: < 100ml 

Alles klaarzetten om aan de zorg te beginnen: Linnenkar met 

waskommen erop + afvalzak met vuillinnenzak. 

De etenskar halen (ook deze van IVE) in de kelder (in de koelcel) om 

07.30 uur. 

 
07.45: Opdienen ontbijt + bedelen medicatie door VPK of 3de jaar student 

onder begeleiding. Zorg voor een goede houding , open verpakkingen 

als dit niet lukt, help zo nodig de patiënt om te eten, … 

 
08.15: Afruimen ontbijt : 

 1 glas op de kamer ( glazen wisselen), 

 de plateaus ordelijk op de kar stapelen en onmiddellijk het 

voedingsoverzicht invullen, 

 tafels vegen met clinelldoekjes, 

 grote koffiepot leegmaken en terug op de kar zetten (onderaan), 

 oude plateaus niet vergeten, 

 de kar terug wegbrengen naar de keuken, 

 terug orde scheppen in de keuken. 

 
08.30: Patiënten verzorging: 

 Eerst het KWS bekijken wat er moet gebeuren: EKG op intensieve 
zorgen gaan halen, gerief nemen voor het wassen, wegen, MRSA 
screening, decontaminatieschema, vochtbeperking, 

 start met de totaalzorg, 

 heb aandacht voor  de detailzorg: scheren, tandenpoetsen, haren 
kammen, orde van de kamers, 

 wondzorg: zie de planning van de vorige dag, 

 bedden opmaken, 
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 vuil materiaal van de patiënt van tijdens de ochtendzorg in een zak in 
de kast ( ook de handdoeken van s ’morgens), 

 dagelijks de wc-stoelen nakijken en indien nodig de wc pot vervangen. 

 KWS onmiddellijk invullen na de verzorging zodat er niets vergeten 
kan worden. 

 

Na de zorg: 

 Linnenzakken leegmaken en in de grote container leggen. Vuilzakken 
blijven zitten. De grote linnenkar naar beneden brengen als deze vol 
is, 

 weegstoel, laptop en EKG toestel reinigen met clinelldoekjes, 

 de spoelruimte op orde houden gedurende de hele dag. Op tijd en 
stond een pan in de bedpanspoeler zetten. GEEN vochtige doekjes en 
wegwerpdoekjes in de bedpanspoeler. Materiaal terug in de kast 
zetten. Linnenzakken ook nog vernieuwen indien nodig, 

 verzorgingskarren zorgvuldig aanvullen maar niet bomvol. En de kar 
reinigen met clinelldoekjes. 

 

11.15: 

 
11.30: 

Soeppauze (15 min) beneden in de personeelscafetaria. 

Medicatie nakijken door VPK of 3de jaar student onder begeleiding. 

11.45: Opdienen middagmaal + medicatiebedeling door VPK of 3de jaar student 

onder begeleiding. 

Etenskar staat klaar in de kelder vlak voor de liften. Ook deze van IVE. 

Zorg terug voor een goede houding, open de verpakkingen van bv de 

soep, het dessert. Snij indien nodig het eten in stukjes. Help de patiënt 

evt. met eten. 

 
12.30: Afruimen middagmaal: 

 
 1 glas op de kamer, 

 andere lege glazen of verpakkingen meenemen, 

 orde op de etenskar, 

 netheid van de patiënt, 

 geen koffie o.w.v. vochtbeperking. 

 
Bij bedlegerige patiënten incontinentieluier verwisselen en wisselhouding 

geven. Eventueel opzittende patiënten in bed installeren. 

 
12.45: Middagpauze. 

 
13.15: Her controle van afwijkende parameters. 

 
13.45: Briefing voor de late shift. En eten voor de vroege shift. Als student krijg 

je de mogelijkheid om zelf je patiëntenkamers te briefen. 
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Anders mag je als student de beloproepen mee beantwoorden en evt. 

opzoekwerk verrichten. Vergeet ook jullie feedback niet in te vullen! 

 
14.00 : Kamers van ontslagen patiënten in orde brengen : 

 Lakens verwijderen, 

 nachtkastjes leegmaken, 

 badkamer op orde zetten: zelf de wc stoelen afwassen met clinell 

doekjes, 

 de hygiënisch verantwoordelijke poetst de bedden en maakt ze 

normaal terug op. Zo niet is dit onze taak, 

 volle linnenzakken in de grote linnenkar leggen ook de zakken met 

donsdekens, 

 verlengstukken, voetbankjes, bananenkussens, infuusstaanders 

terug op hun plaats zetten. Op de privé kamer staat altijd 1 

infuusstaander. 

 
Medicatie nakijken en toedienen van 14 uur door VPK of 3de jaar student 

onder begeleiding. 

 
15.00 : Namiddag verzorging.: 

 Aandacht voor de houding van de patiënt ,de orde van de kamers, 

nakijken incontinentiemateriaal, 

 controle van het infuus en infuustherapie, 

 controle vitale parameters via EWS-knop., 

 kijken dan pas gepoetste kamers terug op orde staan voor een 

volgende opname. 
 

 

16.00: 

 

 
16.30 

 

 
17.00: 

Nakijken van de medicatie en toediening bij avondmaal door VPK of 3de 

jaar student onder begeleiding. 

 
Halen van de etenskar in de kelder. De kar staat in de koelcel. Koffie 

staat op een kar erbuiten. Ook de kar van IVE meebrengen. 

 
Opdienen van avondmaal en de medicatiebedeling. 

 

18.00: 

 

 
19.00: 

Afruimen avondmaal en voedingsoverzicht invullen. 

KWS verder invullen. 

 
Nakijken van de avondmedicatie door VPK of 3de jaar student. 

We starten hierna met de avondverzorging: 

 
 Toediening van de medicatie, 

 Her controle van afwijkende parameters, 

 de patiënt nog naar het toilet laten gaan, 
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 toezicht van verbanden, 

 nazicht punctieplaats infuus en infuustherapie, 

 zorg voor een goede houding (wisselhouding)en een opgeruimde 

kamer, 

 alles binnen handbereik vb. toiletstoel naast het bed, bel binnen 

handbereik, water inschenken (cave: vochtbeperking), 

 Kamer netjes achterlaten 
 
 

20.00: 

 
21.00: 

 
21.30: 

Opname slaaplabo 

 
Briefing voor de nachtdienst 

Einde van de avonddienst 
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1.5 Patiëntenpopulatie 
 

De afdeling behoort tot de inwendige geneeskunde. Patiënten kunnen hier om 

verschillende redenen opgenomen worden, maar voornamelijk verblijven hier 

patiënten met cardiale aandoeningen. 

 
1.5.1 Cardiologie 

 
o Angor: 
Dit is een beklemmend gevoel op de borst. 

 
o Coronair lijden: 

Dit is een vernauwing of blokkade van de kransslagaders, veroorzaakt door een 

afzetting van vet in de vaatwand. De kransslagaders zijn verantwoordelijk voor de 

aanvoer van zuurstof naar het hart. Door het coronair lijden ontstaat er zuurstofnood 

in het hart. 

 
o Angina pectoris: 
Dit is kortdurende pijn in de hartstreek, als gevolg van een tijdelijk zuurstoftekort in de 

hartspier. Meestal komt dit voor wanneer het hart belast wordt (stabiele angina 

pectoris). 

Er zijn 2 vormen van angina pectoris: stabiele en onstabiele angina pectoris: 

Stabiele angina pectoris wordt uitgelokt door belasting van het hart en verdwijnt na 

enkele minuten. Onstabiele angina pectoris ontstaat zonder echte oorzaak en duurt 

vaak langer. Onstabiele angor is vaak een voorbode van een hartinfarct. 

 
o Myocardinfarct of hartinfarct: 
Is een acute ischemie van hart (spierweefsel), leidend tot necrose, door afsluiting van 

een kransslagader of een tak hiervan. 

 
o Trombo-embolie: 
Bij patiënten met een myocardinfarct bestaat er een ongewoon sterke neiging en 

verhoogd voorkomen van intravasculaire stolling ( thv hartoortje bij VKF). 

 
o Hartfalen: 
Dit wil zeggen dat de pompkracht van de hartspier verminderd is. Waardoor de 

doorbloeding van organen en spieren minder is. 

Hartfalen kan voorkomen in één harthelft of in beide harthelften: 

 Indien de linker harthelft onvoldoende pompt, raken de bloedvaten van de 

longen overvol waardoor stuwing en vochtophoping ontstaan en kortademigheid 

en kriebelhoest kunnen optreden. Het plots optreden van felle benauwdheid 

wijst op een ernstige achteruitgang van de toestand ( ‘longoedeem’ of ‘water op 

de longen’ ).

 Indien de rechter harthelft onvoldoende pompt, kan er eveneens stuwing en 

vochtophoping optreden; doch dit doet zich dan voornamelijk voor ter hoogte 

van buik, benen en voeten. Rechter hartfalen wordt meestal veroorzaakt door 

linker hartfalen.
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Symptomen hartfalen: 

 Kortademigheid

 Moeheid

 Oedemen onderste ledematen

 Gezwollen buik

Aandachtspunt: Vochtbeperking max 1.5l per dag 

 
- Normaal ritme: 

 
Sinusritme (P-top / QRS / T-top) 

 
o Ritmestoornissen: 

 

 Bradycardie: een te traag hartritme, waarbij de hartslag minder dan 50 slagen 
per minuut is.

 

 Tachycardie: een te snel hartritme, waarbij de hartslag meer dan 100 slagen per 

minuut is.

 
 VES: Ventrikelextrasystole wordt vaak afgekort als VES en soms premature, 

ventriculaire contractie genoemd (PVC) .Een extra slag met zijn oorsprong in de 

ventrikels.

 
 Supraventriculaire tachycardie:

(SVT) is een verzamelnaam voor ritmestoornissen met een snel ritme waarvan 

de oorzaak in de boezems of in de AV-knoop ligt. Voorbeelden zijn 

boezemfibrilleren, boezemflutter. 
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 Voorkamerfibrilatie, VKF.

Onregelmatig hartritme zonder p-toppen. Een ectopische focus in het atrium 

geeft te veel prikkels af . De atrioventriculaire (AV) knoop kan de boezemprikkels 

met die hoge frequentie niet verwerken, en laat slechts de kamers werken. Deze 

prikkels passeren de AV knoop onregelmatig, waardoor een onregelmatig 

kamerritme ontstaat. 

VKF met een traag ventriculair antwoord. 

VKF met een snel ventriculair antwoord. 

 
 Ventrikelfibrilleren:

Hierbij zijn er geen eigenlijke ventriculaire contracties meer aanwezig, maar ze 

zijn vervangen door oppervlakkige golven. De kamerfibrillatie is meestal een 

oorzaak van hartstilstand, wat dodelijk is. 

 

 
 AV blok:

Is een vertraging of onderbreking in de prikkelgeleiding thv de AV-knoop. 

 
o Eerste graad: 
Bij een eerstegraads-AV-blok is er alleen PQ-verlenging (PQ > 0,20 sec.). 

Iedere P-top wordt gevolgd door een QRS-complex. 

 

 
o Tweede graad: 

Bij een 2e-graads-AV-blok zijn er P-toppen die niet gevolgd worden door 

een QRS-complex. Tweedegraads-AV-blokken worden onderverdeeld in 

2 typen: 

- Wenckebach: PQ-interval bij iedere slag langer, totdat er een QRS- 

complex uitvalt. 
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- Mobitz: er is een onregelmatige uitval van het QRS-complex zonder 

verlenging van het PQ-interval. 

 

 
o Derde graad: 
Bij een 3e-graads-AV-blok is er sprake van een totaal blok: er is helemaal 

geen AV-geleiding meer. Daardoor is er ook geen verband tussen de P- 

toppen en de QRS-complexen. 

 

 

 
 Ventrikel tachycardie: hierbij slaan de hartkamers te snel, de hartslag is 100 tot 

240 slagen per minuut. Dit ritme is gevaarlijk. Het kan overslaan in een 

ventrikelfibrillatie.

 

 
 Asystolie:

Tijdens asystolie is er geen cardiale activiteit. Indien dit aanhoudt, treedt direct 

de dood in. 

 

 
 Sinuspauze of sinusarrest:

Afwezigheid van P-toppen en QRS complex op het ecg van meer dan 2 
seconden. Bij langere pauzes kan er duizeligheid,syncope en in extreme 
gevallen overlijden optreden. 
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1.6 VEEL VOORKOMENDE GEPLANDE INGREPEN INWENDIGE 3 

1. Pacemakerplaatsing 

2. Pacemakervervanging 

3. Elektrische reconversie 

4. Transeusofagale echo 

1.6.1 Pacemakerplaatsing 
 

De plaatsing van de pacemaker is een kleine operatie waarvoor men enkele dagen 
wordt opgenomen in het ziekenhuis. In de meeste gevallen duurt de ingreep niet 
langer dan 1 tot 2 uur. De plaatsing gebeurt onder plaatselijke verdoving. 

 
Voorbereiding de dag van plaatsing: 

 
 Patiënt is nuchter (indien de ingreep namiddag doorgaat, moet de patiënt 

nuchter blijven na een licht ontbijt) 
 Er wordt een anamnese gesprek gevoerd 
 Preoperatieve vragenlijst wordt ingevuld door de patiënt 
 Thuismedicatie wordt nagevraagd en in het dossier genoteerd 
 EKG, parameters en bloedafname worden uitgevoerd 
 Infuus prikken aan linker zijde 
 30 minuten voor de ingreep 1malig antibiotica toedienen 
 Preoperatieve voorbereiding v/d patiënt: 

 Doet operatiehemdje aan, 
 valse/losstaande tanden, juwelen, lenzen worden gevragen uit te doen 
voor ze naar het operatiekwartier worden gebracht. 

 
Tijdens de plaatsing 

 
Een lokaal anestheticum (pijn verlichtende medicatie) wordt gegeven in het gebied 
waar de incisie gebeurd. De huid onder het sleutelbeen wordt over ongeveer 5cm 
ingesneden, meestal aan de rechter borststreek. Via de sleutelbeenader wordt 
(worden) de elektrode(n) naar het hart gebracht. De ene tip van de elektrode plaatst 
zich in de spier van het hartkamers en de andere tip wordt vastgeschroefd aan de 
batterij. 
Nadat de elektroden zijn geplaatst, worden ze getest tijdens de ingreep. 
De huid wordt gehecht en de patiënt krijgt een polysling aan de arm. 
Als alles in orde is, mag de patiënt afgehaald worden van de recovery en gaat hij/zij 
terug naar de kamer. 

 
Na de operatie: 

 

Onmiddellijk na de operaite: 
 

 Na plaatsen van een pacemaker wordt de patiënt terug naar de kamer 
gebracht, 

 bedrust tot volgende dag; 
 patiënt een goede houding aanbrengen; 
 telemetrie aanhangen, 
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 parameter- en verbandcontrole uitvoeren. 
 patiënt informeren dat zij/hij zijn/haar arm de eerste 6 weken niet boven 

schouderhoogte heft. Dit om verplaatsing van de elektrode(n) 
voorkomen. 

 

De dag na de operatie: 
 

 Er wordt een EKG genomen en een RX-thorax om na te gaan of de 
elektroden nog op hun plaats zitten. 

 

1.6.2 Pacemakervervanging 
 

Als de batterij is uitgeput, wordt de hele pacemaker vervangen. De elektroden blijven 
zitten. Zij worden op de nieuwe pacemaker aangesloten. 
De voorbereiding van de patiënt is hetzelfde als bij een pacemaker plaatsing. 

 
1.6.3 Elektrische cardioversie 

 

Een elektrische cardioversie is een behandeling om hartritmestoornissen te 
verhelpen, d.m.v. toediening van een elektrische stroom doorheen de borstkas. 
Onder een korte algemene verdoving wordt met een defibrillator een elektrische shock 
gegeven aan de hartspier zodat het hart zijn normale ritme weer aanneemt. 
Het belangrijkste doel van een elektrische reconversie bestaat eruit om het verstoorde 
hartritme weer te normaliseren. 

 
Voorbereiding: 

 
De dag van opname moet de patiënt zich aanmelden aan het onthaal voor zijn/haar 
inschrijving. Daarna wordt zij/hij doorverwezen naar onze afdeling. 

 Patiënt wordt begeleidt naar de kamer, 
 Er wordt nagevraagd of hij/zij nuchter is, 
 Operatiehemdje aandoen 
 Pre operatieve vragenlijst wordt ingevuld. 
 ECG en parameters nemen, een ecg om te zien of er nog sprake is van 

Voorkamerfibrillatie. 
 Indien patiënt sinusaal is, mag hij/zij het ziekenhuis verlaten NA overleg 

met de arts. 
 Infuus prikken (voorkeur rechts ). 
 De patiënt doet operatiehemdje aan. 
 valse/losstaande tanden, juwelen, lenzen moeten uit 

voor ze naar het operatiekwartier worden gebracht. 
 

Procedure: 

 
Het onderzoek heeft plaats op intensieve zorgen. De patiënt wordt aangekoppeld aan 
de monitor. De anesthesist geeft een kortwerkend algemeen verdovingsmiddel via 
het infuus waardoor de patiënt na 30 seconden in slaap valt. De borsthuid wordt 
voorbereid door het aanbrengen van stroom geleidende gel. Nadien wordt er een 
elektrische impuls toegediend via 2 peddels die men thv de borstkas plaatst. De 
cardioversie vindt plaatst zonder dat de patiënt er iets van merkt. Na 5 tot 10 minuten 
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ontwaakt de patiënt zonder vervelende nevenwerking van de narcose. Hij verneemt 
onmiddellijk of de behandeling succesvol was. Als het controle EKG goed is mag de 
patiënt na overleg met de arts naar huis. 

 
Na de ER: 

 
 Het verloop van de procedure wordt besproken. 

 Parameter controles worden uitgevoerd. 

 De patiënt blijft nuchter tot het aangegeven tijdstip vermeld op het post 

operatief zorgblad. 

 Na een uur wordt er een controle EKG genomen. 

 Na advies van de arts mag de patiënt het ziekenhuis verlaten. 

 
1.6.4 TEE 

 

Transeusophagale echo 

Hierbij gaat men via de mond een dun flexibel buisje (sonde) inbrengen. Deze sonde 

gaat men opschuiven tot in de slokdarm. Hiermee wordt een echo genomen van het 

hart, hartkleppen en bloedvaten. 

 
Voorbereiding: 

- De patiënt is nuchter voor deze ingreep 

- De patiënt doet een operatiehemd aan 

- Er wordt een anamnesegesprek gevoerd 

- Parameter controle. 

- EKG wordt genomen. 

- Pre operatieve vragenlijst invullen. 

- De medicatie wordt nagevraagd en zorgvuldig in het verpleegdossier genoteerd. 

- Vervolgens wordt er een infuus geplaatst. 

- Er wordt een bloedname gedaan bij de patiënt. 

- Valse tanden of juwelen worden gevraagd uit te doen. 

 
Procedure: 

 
Het onderzoek heeft plaats op intensieve zorgen. De keel wordt verdoofd met een 

medicijn in de vorm van een spray. Indien gewenst wordt de patiënt zoals bij een ER 

kort onder narcose geplaatst. 

De sonde wordt ingebracht. De sonde is gewikkeld in een rubberen sleuf en 
voorzien van een glijmiddel om het opvoeren doorheen de keel te 
vergemakkelijken. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Tijdens het 
onderzoek wordt er gekeken naar de hartkleppen. 

 
Na de TEE: 

 
Na het onderzoek is de patiënt nog 1u nuchter omdat de keel verdoofd is geweest 
tijdens het onderzoek. Wanneer de patiënt onmiddellijk zou eten kan deze zich 
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verslikken met complicaties zoals een slikpneumonie tot gevolg. Na advies van de 
arts mag het ziekenhuis verlaten worden. 

 
1.7 EKG afname 

 
Correcte plaatsing van de elektroden is extreem belangrijk! 

 
• V1: 4de intercostale ruimte (ICR) (net rechts van het sternum) 
• V₂: 4de ICR (net links van het sternum) 
• V₃: tussen V2 en V4 
• V₄: in midclaviculairlijn 5de ICR 
• V₅: in voorste axillair lijn op zelfde hoogte als V₄ 

• V₆: in mid axillair lijn op zelfde hoogte als V₄ 

Hoe een EKG nemen: 

 Patiënt in rust, in liggende houding 

 Verwijder overtollige haartjes 

 Gebruik contactspray op de huid niet op de electroden! 

 Neem voldoende tijd: kwaliteit ECG! 

 Standaarinstellingen NIET aanpassen, tenzij na overleg met cardioloog 
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1.8 Telemetrie 
 

Telemetrie betekent letterlijk monitoring op afstand. In dit geval gaat het om het 

registreren van uw hartritme. Dit gebeurt via een telemetrietoestel dat de patient met 

zich meedraagt. 

Op de borst zitten vijf elektroden gekleefd die met het telemetrietoestel verbonden zijn. 

Het telemetrietoestel zelf wordt verpakt in een zuiver zakje met een lint waardoor je dit 

rond je hals kan dragen en je daardoor mobieler bent. 

Telemetriebewaking wordt voornamelijk toegepast wanneer: 
 

 Er een vermoeden is van een ritmestoornis. (vb. bij syncope) 

 Er een kans bestaat dat de patient een hartritmestoornis kan krijgen (vb. na het 

plaatsen van een stent) 

 De patient reeds een hartritmestoornis heeft en met medicatie behandeld moet 

worden en waarbij men het effect van de behandeling moet observeren. 

De arts beslist wanneer de telemetrie niet meer nodig is. We reinigen het 

telemetrietoestel en toebehoren met clinelldoekjes na gebruik. 

Aandachtspunten: 

 Na het verwijderen van de telemetrie de plakresten verwijderen met ether bij de 
patiënt. 

 Patienten met telemetrie mogen de afdeling niet verlaten . 
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Plaatsing van de electroden. 
 
 

 

 
 

 
1.9 Hartfalen 

 
Wat is hartfalen? 

 

Hartfalen is een situatie waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed rond 

te pompen om aan de behoefte van het lichaam te voldoen. Het hart faalt in zijn 

pompfunctie. 

Het hart is sterk uitgezet en kan per contractie slechts een kleine hoeveelheid bloed 

wegpompen. 

Symptomen hartfalen : 
 

 kortademigheid 

 dikke benen 

 gezwollen buik 

 moeheid 

Leefadviezen bij hartfalen: 

 Drink niet meer dan 1.5l per dag ( fruit, yoghurt , appelmoes, .. bevat ook 

water).We hebben op de afdeling speciale kannetjes voor patienten met 

hartfalen. Deze worden s’morgens gevuld bij het opdekken. Met deze 

hoeveelheid moet de patiënt een ganse dag toekomen. 

 Gewichtscontrole : dagelijks gewicht opvolgen. 

 Zout beperken. 

 Hartfalen dieet. Wanneer patienten met hartfalen opgenomen worden , komt de 

dietiste uitleg geven over hun dieet. 

 Rookstop 
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 Beperk alcohol 

 Rustmomenten afwisselen met activiteiten 

Diagnose Hartfalen: 

De volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden 
 

 EKG 

 Rontgenfoto borstkas 

 echocardiogram : geluidsgolven om de pompwerking van het hart zichtbaar te 

maken 

 Inspanningonderzoek 

2 Specifieke taakomschrijving van de verpleegkundige op 

deze afdeling. 
 

2.1 Verpleegtechnisch 
 

Info over de dienst gebonden procedures zijn terug te vinden op muzlidoc. 
 

- Controle vitale en fysische parameters 

- Controle van glycemie 

- Toedienen van medicatie (PO, SC, IM, IV, insuline) 

- Infusie- en transfusietherapie. Eventueel gebruik van infuuspompen 

- Gastro-enterologisch: maagsondage, actieve – (GOMCO) en passieve 

maagdrainage of via gastrostomiesonde 

- Urologisch: plaatsen van een verblijfssonde of eenmalige 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 

- Lijktooi 

- Toepassen tiltechnieken 

- Preventie en behandeling van decubitus 

- EKG 

- Geven GVO 

 

2.2 Observatie en rapportage 
 

Op deze verpleegeenheid is het van belang iedere verandering in de ziektetoestand 

van de patiënt te observeren en te rapporteren. 

Belangrijke observatie-aspecten zijn: 

- Hypo- en hyperglycemie bij diabetespatiënten 

- Ademhaling en aard van het sputum bij patiënten met respiratoire 

aandoeningen 

- Wijzigingen in bewustzijn 
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- Wijzigingen in vitale parameters 

- Wijzigingen in voedselopname 

- Wijzigingen in urine- en stoelgangpatroon 

- Pijnklachten 

- Wijzigingen in gevoel en motoriek 

- Wijzigingen in gewicht 

- Opvolging vochtbeperking 

- Observatie wonden en evaluatie wondzorgmateriaal 

- Evalueren en observeren van patiënten in een palliatieve setting 

 
 
 

 

2.3 Administratief 
 

Het invullen van het verpleegdossier is volledig elektronisch (KWS). Dit moet op een 

correcte manier worden ingevuld. 

Minimale Verpleegkundige Gegevens (MVG) : 4x per jaar worden de 
verpleegkundige activiteiten en de verpleegkundige observaties bij patiënten 
geregistreerd. Deze gegevens zijn o.a. van belang voor de financiering. 

 

2.4 Afvalverwerking 
 

Al het afval wordt verwijderd in de zakken en recipiënten die op de afvalbeleidsposter 

staan. Orde en netheid is zeer belangrijk. 

 

2.5 Sorteren van het vuile linnen 
 

 Witte zakken: Steeklakens, lakens, moltons, kussenslopen, … 

Na de verzorging worden de volle linnenzakken in de daarvoor voorziene 
containers in de spoelruimte gelegd. 

 Paarse zak: gele donsdekens 

 Gele zak: besmet materiaal (vb linnen MRSA kamer) 

 
Na elke ochtendverzorging worden steeds het steeklaken en de kussensloop 

vervangen. Bij bevuiling worden de andere lakens ook vervangen. 

Vervang na elke shift de zakken! 

Volle zakken worden in een grote container gedaan. Als deze vol is mag de container 

naar de linnenkamer in de kleder. 

 
Bij de patiënt wordt het vuil linnen onmiddellijk in een zak in de kast geplaatst. Op de 

afdeling wordt er dagelijks een nieuwe handdoek en washandje gebruikt. 
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2.6 Ontslag van de patiënt 
 

Het bed wordt ontdaan van het linnen. Het urinaal, bedpan en waskom worden 

verwijderd. Evenals zitkussens, voetbankjes, … 

De poetsdienst poetst de kamer en maakt het bed op. Hierna inspectie van de kamer. 

Wc stoel wordt door de verpleging steeds schoongemaakt. 

Alterneting matras wordt in de desbetreffende zak geplaatst en onmiddellijk 

afgeschreven. 

 

2.7 Maaltijden 
 

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. 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 om een slikpneumonie te voorkomen 

- Zo nodig 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 verpleegkundige. 

Aandacht besteden aan het dieet van de patiënt. Ook aan de voedingswaren die 

eventueel door familieleden worden meegebracht. 

 

2.8 Patiëntenkamer 
 

Iedere patiënt heeft zijn eigen kast die wordt aangeduid met het bednummer. De 

kamer moet steeds na elke verzorging netjes worden achtergelaten. Orde op de 

kamer is van groot belang. 

Aandachtspunten: 

- 1 glas op de kamer met 1 fles of kannetje 

- Al het overtollig vuil op het nachtkastje moet weg. Let hierbij ook op 

de etenswaren die door de patiënt bijgehouden en meegebracht 

worden. 

- Voorzettafel terug in de kast na gebruik. 

- Geen washandje en handdoek op de lavabo maar in de kast. Niet 

laten drogen. Toiletgerief in de kast op de badkamer. 

- Let op valpreventie, alles wat weg kan en weg mag doe je ook weg. 

 
2.9 Houding van de patiënt 

 
- Leg de patiënt in een comfortabele houding met aandacht voor 

decubituspreventie (wisselhouding). 
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- Een kussen onder de verlamde arm of in de rug 

- Het drinken in de nabijheid plaatsen 

- De bel binnen handbereik plaatsen 

 

4 Specifieke stagedoelstellingen 
 

4.1 Eerstejaar 

 
- Hygiëne: het toedienen van correcte hygiënische zorgen in functie van de 

toestand en het comfort van de patiënt. Aandacht besteden aan detail zorg. 
Indien nodig de patiënt stimuleren tot zelfzorg altijd eerst het verpleegdossier 

raadplegen voor aanvatting van de zorg. Onze populatie bedraagt voornamelijk 

hartpatiënten. Heb extra aandacht voor de beperkte mogelijkheden van de 

patiënten vooral op vlak van inspanning. Vb. Een snelle vkf wordt nog sneller bij 

inspanning, een bradycardie kan zorgen voor syncope,… 

- Zelfstandig de vitale en fysieke parameters kunnen controleren en correcte 
interpretatie. Afwijkende parameters worden direct gemeld! Afwijkende 
parameters = aanpassing medicatie! 

- Zorgen voor een goede rapportage van de observaties in de KWS module en 
steeds mondeling aan de verpleegkundige. 

- Heb aandacht voor de richtlijnen van handhygiëne. 

- Openstaan voor feedback. Zie dit als een werkpunt en niet als nutteloze kritiek. 
- Tijdens de maaltijden de nodige hulp bieden en de patiënten een comfortabele 

houding geven. Vergeet rapportage niet. Belangrijk is te controleren bij 
diabetespatiënten of ze hun insuline of orale antidiabetica hebben gehad voor 
dat ze de maaltijd nuttigen 

- Beroepsgeheim respecteren 
- Tactvol zijn en respect hebben t.o.v. patiënten, het verpleegkundig team, 

medestudenten, … 

- Informatie en inzicht verwerven van de meest voorkomende aandoeningen en 

onderzoeken op deze verpleegeenheid. Volgen van techniekenen 

onderzoeken. Grijp je leerkansen en vraag ernaar aan de verpleegkundige. 

- Ook open staan voor andere taken, zoals keuken, de opruim, uit eigen beweging 

huishoudelijke opdrachten op zich nemen. 

Op onze afdeling is geen logistieke medewerker dus deze taken nemen we ook 

op ons. 

- Aanpassingsvermogen bezitten om de patiënte noden aan te voelen (empathie) 

- Zich degelijk informeren vooraleer een opdracht aan te vatten (bv. nuchter 

blijven,) 

- Verzorgd overkomen, stiptheid en nauwkeurigheid zijn heel belangrijk. 

 
4.2 Tweede jaar 

 
- Idem eerste jaar 

- Kennen van de tweedejaarstechnieken, en deze kunnen toepassen met de 

nodige aanpassingen aan de praktijk. 

- Toezicht op intraveneuze- en zuurstoftherapie. 
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- Medicatie PO klaarzetten onder toezicht van een verpleegkundige. 

- IV medicatie en perfusie kunnen klaarzetten onder toezicht van een 
verpleegkundige. Gebruik van infuuspomp en spuitpomp leren op de 
verpleegeenheid. 

- Wondzorg volgens TIME principe toepassen en aanpassingen in 

verbandmateriaal in de praktijk. 

- Neem initiatief. Kijk wat er moet gebeuren, eigen werk efficiënt organiseren, 

evalueren en zo nodig bijsturen. Dit omvat meer dan alleen verpleegkundige 

taken. 

- Correct tempo. 

- Eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen voor uitgevoerde technieken. 

 
4.3 Derdejaar 

 
- Idem eerste en tweede jaar 

- Zelfstandig de nodige zorgen kunnen uitvoeren en hiervoor de volledige 

verantwoordelijkheid kunnen dragen 

- In mate van het mogelijke 1 of meerdere totaalzorgen organiseren. Bespreek 

dit voor de aanvang van de shift met de desbetreffende verpleegkundige. 

- Al de voorkomende technische vaardigheden vlot en zelfstandig kunnen 

uitvoeren. Vb: bloedafname, infuustherapie, blaassondage, …. 

- Een patiënt kunnen opnemen (o.a. verpleeganamnese en wegwijs maken op 

de verpleegeenheid) 

- Vlotte werkorganisatie, tempo en initiatief name. 

- Zorgen voor een goede educatie van de patiënt. 
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4.4 Vierdejaar – Cardiaal Traject 
 

“ Bereid je voor op een schokkende uitdaging.” 
 

 

Als student zal je kunnen genieten van permanente begeleiding/coaching gedurende 

het hele stage traject. Je wordt begeleid door één hoofdstage mentor. 
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Met een stappenplan als tool word je als student ondersteund in het gradueel bereiken 

van je leerdoelen. Je wordt gestimuleerd tot ontwikkeling van je persoonlijk competentie 

niveau. De coaching gebeurt permanent aan de hand van feedback en zelfreflectie 

momenten, dit in combinatie met de stagefiches. 

Voor de aanvang van de stage zal de student uitgenodigd worden om afspraken te 

maken in functie van de stage, leerdoelen en de wederzijdse verwachtingen. 

Bij aanvang van de stage wordt de student gekoppeld aan één hoofdstage mentor. Er 

wordt gewerkt met patiëntentoewijzing wat maakt dat de student gedurende een 

bepaalde periode het traject van dezelfde patiënten zal kunnen volgen van opname tot 

aan ontslag. Alle onderzoeken die deze patiënten moeten ondergaan kunnen door de 

student worden meegevolgd. 

 
Eveneens worden de volgende leerkansen aangeboden: 

- Het volgen van een Transoesophagale echocardiografie en / of Electrische 
cardioversie 

- Het volgen van een transthoracale echo 

- Plaatsing van pacemakers 

- Leren werken met en interpreteren van de telemonitoring 

- Kennis maken met en het opvolgen van het hartfalenpad 

- voorbereiding en nazorg van coronarografie 

Afhankelijk van zijn functioneren zal de student steeds meer autonomie krijgen. 

 
De eerste 2 weken zal men van start gaan als zorgverpleegkundige met oog op 

het gradueel opbouw autonoom te werken. 

Focuspunten: 

- Vaktechnische competenties: 

 bloedname 

 infuus prikken 

 glycemiecontrole 

 parameters 

 hygiënische zorgen 

 wondzorg 

 EKG afname 

 werken met telemetrie 

 blaassondage 

- Gedragscompetenties: 

 stress bestendig 

 samenwerking in team 

 initiatief name 

 flexibiliteit 

 plannen en organiseren 

 omgaan met feedback 

 zelfreflectie 
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Tijdens week 3 en 4 zal de nadruk liggen op het werken als coördinerende 

verpleegkundige met gradueel opbouw autonoom werken. 

Focuspunten: 

- Medicatie- en infuusbeleid 

- Symptoombeleid 

- Overlegmomenten 

- Contact familie/vrienden 

- Opname/Ontslag beleid 

- Het beleid omtrent de patiëntveiligheid 

 
Na de 6de week kan er worden gecoördineerd met verdieping in 

probleemstellingen en uitdagingen tijdens de zorgverlening. Klinisch redeneren 

en evidence based werken komt op de voorgrond. 

Focuspunten: 

- efficiënt pijnbeleid 

- infectiepreventie en behandeling 

- acute complicaties en upgrade van de zorg 

- diagnosestelling, observatie en beleidsaanpassing 

- stimulatie tot zelfmanagement en educatie 

- Kennismaking met het multidisciplinair discipline: 

 communicatie/overlegmomenten met artsen 

 diëtisten 

 kinesist 

 sociale dienst 

 ergotherapeuten 

- Transfertvaardigheden kunnen worden geoefend : het organiseren van transfers 
naar andere ziekenhuizen of de thuissituatie : patiënten hiervoor voorbereiden 

- Begeleiden/coachen/ondersteunen van medestudenten 
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