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2 Welkom 
 

Stage is in de opleiding verpleegkunde/zorgkunde een belangrijke schakel.  

Het is een onderdeel van het leerproces en stelt je in staat de nodige beroepskennis en 

beroepsvaardigheden op te doen. 

We heten je dan ook van harte welkom in ons ziekenhuis en hopen dat de stage aangenaam en vooral 

zeer leerrijk mag verlopen.  

 

In deze brochure vind je alle noodzakelijke informatie over stage in het Heilig-Hartziekenhuis.  

 

In een eerste deel wordt algemene informatie meegedeeld. 

In een tweede deel wordt de afdeling waar je stage loopt apart belicht zodat je je een beter beeld kan 

vormen van wat je kan verwachten. 

 

Een goede voorbereiding verzekert een vlot verloop van de stage! 

 

 

 

 

We wensen je een succesvolle stage toe! 
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3 Algemene informatie 
 

3.1 Gegevens van het ziekenhuis 

 
Heilig-Hartziekenhuis 

Mechelsestraat  24  

2500 Lier 

 03/491 23 45 

Website:  www.heilighartlier.be  

Het Heilig-Hartziekenhuis bestaat uit 451 erkende bedden. Zo is ons ziekenhuis opgedeeld in 
meerdere afdelingen: ITE, spoed, heelkunde, geneeskunde, pediatrie, couveuse, materniteit, 
verloskamer, geriatrie, revalidatie, chronische revalidatie, sp palliatieve zorg, neuropsychiatrie, 
psychiatrie en pijnkliniek.  

http://www.heilighartlier.be/
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3.2 Bereikbaarheid 
• Via hoofdingang Mechelsestraat 

• Via Kolveniersvest (met badge) 

• Via Rolwagenstraat (met badge) 

• Via de zij-ingang van blok E via de bezoekersparking (met badge) 

• Busvervoer → meerdere haltes op loopafstand (Kolveniersvest en Antwerpsestraat, info: 
www.delijn.be) 

• Treinvervoer op 10 minuten loopafstand (info: www.belgiantrain.be) 

• Fietsenstalling → fiets zeker afsluiten→ wel zelf slot voorzien 

 

3.3 Parkeren 
In de nabije omgeving van het ziekenhuis is parkeren erg duur 

• Gratis parkeren kan :  
o op de parking van het cultureel centrum “De Mol” 
o op de Anton Bergmanlaan  
o op de parking van de Carrefour (aan de ring) 

• Op de bezoekersparking van het ziekenhuis is het betalend parkeren 

• Er kan een parkeerkaart voor de ondergrondse parking Dungelhoeff in de onmiddellijke 
nabijheid van het ziekenhuis verkregen worden. Deze kaart kan je aanvragen via 
stage@heilighartlier.be Op het einde van je stage lever je de parkeerkaart terug in op HR. 
Het gebruik van de parkeerkaart is gratis. Er worden enkel kosten aangerekend indien de 
parkeerkaart niet wordt teruggegeven na beëindiging van de stage. 
 

3.4 Maaltijden 
Maaltijd nemen kan :  

• Op de afdeling samen met de verpleegkundigen→ koffie, thee en water zijn voorzien 

• In de personeelsrefter, route 297 1ste verdiep→ koffie, thee en water zijn voorzien 

• In de cafetaria in de centrale hal → eigen lunchpakket mag, wel drank te consumeren  

• Indien de student in de cafetaria van de school wenst te eten, dient hij/zij zich eerst om te 
kleden 

 

3.5 Werkkledij 
• Tijdens de stage is een dienstuniform verplicht. 

• Uniformen worden via de school aangeschaft. 

• Studenten die op OK stage lopen en studenten met een contractstage krijgen van het 

ziekenhuis een uniform. 

• Gesloten geluiddempend schoeisel: zelf te voorzien 

• Correcte persoonlijke hygiëne:  

o lange haren zijn samengebonden 

o kort geknipte, propere nagels, geen nagellak, geen gelnagels 

o geen ringen, polshorloges of andere sieraden aan polsen en voorarmen 

• Verplaatsing naar het ziekenhuis en naar huis gebeurt steeds in dagkledij. Het is niet 
toegelaten om met het uniform het ziekenhuis te verlaten, ook niet naar het studentenhuis.  

• Van zodra men het ziekenhuis betreedt is het verplicht om een mondmasker te dragen 
omwille van de coronamaatregelen. Dit wordt voorzien door het ziekenhuis via een 
mondmaskerautomaat. 

 

http://www.delijn.be/index.htm
file://///hhzlier.int/doc/Public/HR/DossiersAlgemeen/Lore/Stage/Introductiebundels/www.belgiantrain.be
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3.6 Kleedkamers 
Kleedkamers bevinden zich op het gelijkvloers, route 299 

Lockers worden voorzien door het ziekenhuis. Alle studenten brengen zelf een hangslot mee. 

Het ziekenhuis vraagt om zorg te dragen voor de lockers. Dit houdt in dat je op het einde van de stage 

de locker volledig leeg maakt en proper achter laat.  

 

3.7 Badgetoegang 
Om de veiligheid in ons ziekenhuis te waarborgen, wordt de vrije 

toegang tot het ziekenhuis beperkt.  

Enkel de hoofdingang is vrij toegankelijk. 

 

Als student zal je beschikken over een persoonlijke badge tijdens 

de duur van je opleiding. Het laat je toe om bepaalde ruimten met 

badgetoegang te betreden. De badge geeft ook toegang tot de 

mondmaskerautomaat. 

Je badge zal klaarliggen vanaf woensdag vóór je eerste stagedag. Voor de studenten die aan de 
rondleiding deelnemen wordt de badge de dag van de rondleiding opgehaald. Ben je afgestudeerd of 
stop je met je opleiding? Lever dan je badge terug in op de personeelsdienst. 

Het gebruik van de badge is gratis. Vraag je om eender welke reden een nieuwe badge, zal hier een 
kost aan verbonden zijn. Ook indien de badge niet wordt teruggegeven na beëindiging van de stage, 
worden er kosten aangerekend. 

Het gebruik van de badge is strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de toegang onmiddellijk 
geblokkeerd 

Waar heb je overal toegang?  
Ingang Kolveniersvest,  kleedkamers, toegang labo, toegang apotheek, mondmaskerautomaat, poort 
aan de Rolwagenstraat, verpleegruimten, fietsenstalling, …  
Let wel: je badge verleent geen toegang tot de personeelsparking om je wagen er achter te laten. 

Openingsuren HR, route 244? 
Op weekdagen van 8u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u30. 
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3.8 Stageregeling 
De stageregeling gebeurt door de school d.w.z. dat de school zorgt voor de toewijzing van een 

afdeling.  

De uurregeling wordt echter opgemaakt door de hoofdverpleegkundige. Wijzigingen in uren worden 

besproken met de hoofdverpleegkundige en met de stagebegeleiding. 

Iedere afwezigheid wegens ziekte of een andere reden dient tijdig gemeld te worden zowel aan de 

school, aan de stagebegeleiding  als aan de afdeling. 

Vooraleer je start met de stage is het aangewezen dat je contact opneemt met de 

hoofdverpleegkundige (via mail, telefoon,…) om je voorstellen en je uurregeling te ontvangen.  

Contactgegevens van de afdeling vind je in het afdelingsspecifieke deel van deze bundel (hoofdstuk 4). 

 

3.9 Praktische afspraken i.v.m. de eerste stagedag 
Om je goed voor te bereiden op de stage wordt er van je verwacht dat je de introductiebundel van de 

stageafdeling vóór de eerste stagedag zorgvuldig hebt doorgenomen. 

Studenten die voor de eerste maal stage lopen in ons ziekenhuis worden opgevangen door de 

begeleidingsverpleegkundige(n), Myriam Van Mensel en/of Ann Vanderhulst. De eerste stagedag 

verwachten zij alle nieuwe studenten om 8u30 in de centrale hal in het ziekenhuis. De studenten 

mogen wachten aan/in de wachtplaats van de externe begeleiders voor het dagziekenhuis. Bij het 

binnenkomen van het ziekenhuis bevindt deze zich aan de linkerkant, naast de cafetaria. 

Hierna begeleiden Myriam en /of Ann je naar de personeelsdienst voor het afhalen van je persoonlijke 

badge en vervolgens naar de kleedkamers waar je je dienstuniform kan aantrekken. Aansluitend is er 

een korte rondleiding doorheen het ziekenhuis, waarna je wordt begeleid naar je stageafdeling. 

Deelname aan het onthaalmoment is een onderdeel van je stage en is dus verplicht. (enkel voor 

nieuwe studenten!) 

 

3.10 Evaluatie 
We willen graag weten hoe je stage verlopen is en leren uit de feedback die we krijgen. Daarom 
ontvang je tegen het einde van je stage een evaluatievragenlijst via mail. Op die manier kijken we 
steeds hoe we onze stagewerking verder kunnen verbeteren.  
Heb je geen vragenlijst ontvangen? Je kan deze opvragen via: stage@heilighartlier.be  

Bespreek je liever een aantal zaken mondeling? Laat dan zeker iets weten via bovenstaand mailadres. 

 

3.11 Bij wie kan je terecht als student? 
Elke ingewerkte verpleegkundige op een afdeling staat in voor de opvang en de begeleiding van 

studenten. Daarnaast zijn er op elke afdeling mentoren. Een mentor kan je beschouwen als de 

“referentieverpleegkundige voor studenten“ en kijkt er dus op toe dat de stage verloopt volgens de 

verwachtingen van alle partijen. De namen van de mentoren vind je in deel 2 van deze brochure onder      

“ Voorstelling van de afdeling ”. (hoofdstuk 3) 

mailto:tage@heilighartlier.be
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Naast de mentor, de hoofdverpleegkundige en de stagebegeleider als eerste aanspreekpunt, kan je 

ook altijd terecht bij onze begeleidingsverpleegkundigen, Myriam Van Mensel en Ann Vanderhulst 

Zij staan in voor de opvang en begeleiding van nieuwe medewerkers en studenten en zijn te bereiken 

via volgende kanalen: 

• e-mail: begeleidingsverpleegkundige@heilighartlier.be 

•  03 491 21 43 
 

Er staan dus verschillende mensen voor je klaar ingeval van vragen, bedenkingen , problemen…    

Aarzel dus  niet om contact op te nemen indien nodig! 
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4 De afdeling 
 

VERWELKOMING OP ITE 

De komende dagen of weken zal je stage doen op de dienst intensieve zorgen. Het ganse team heet je van 

harte welkom op de afdeling. 

Werken op een intensieve zorgen betekent dagelijks je prioriteiten bepalen in functie van de graad van 

urgentie en drukte. De intensieve zorgen is een specialistische dienst binnen het ziekenhuis waar de 

werkdruk over het algemeen hoog is. 

Van de student wordt dus een flexibele ingesteldheid verwacht alsook een groot aanpassingsvermogen. Wij 

verwachten dat er aandacht geschonken wordt aan de privacy van elke patiënt. Het beroepsgeheim is hier, 

net zoals in de rest van het ziekenhuis, erg belangrijk. 

Een opname op intensieve zorgen is meestal onverwacht, voor alle betrokken partijen .Wij dienen daarom 

steeds paraat te zijn om de patiënten zo deskundig mogelijk op te vangen en te behandelen. Je zal 

geconfronteerd worden met emotionele reacties bij patiënten en hun familie. Wees begripvol en grijp de 

kans om uw vaardigheid hierin beter eigen te maken. 

Als student kom je terecht in een grote groep van medewerkers bestaande uit  een hoofdverpleegkundige, 

verpleegkundigen, logistieke medewerkers , onderhoudspersoneel, kinesisten, logopedisten, …. Deze 

mensen dragen bij tot een optimale patiëntenzorg, doordat zij allen specifieke verantwoordelijkheden 

hebben. 

Buiten deze medewerkers zijn er nog een aantal medewerkers die niet tot het vaste intensieve zorgenteam 

behoren, maar wel dagelijks functioneel aanwezig zijn. Dit zijn de geneesheren, de geneesheer –assistenten, 

de geneesheer – stagiairs, directieleden, zorgcoördinatoren, verpleegkundigen, bedienden, technische 

dienst, financiële dienst, externe ambulancediensten. 

Een goede onderlinge communicatie zorgt voor een vlotte samenwerking zodat de patiëntenzorg optimaal 

zal zijn. 

Zoals u kunt merken kom je in een gans nieuwe wereld terecht waar het vaak hectisch lijkt. Dit geeft je 

misschien een beangstigende indruk maar weet echter dat het intensieve zorgenteam er is om je op te 

vangen en te begeleiden in functie van uw stage. 

Zijn er problemen of vragen dan zal het intensieve zorgenteam u met raad en daad bijstaan. 

Zij zullen er voor zorgen dat de stage je de mogelijkheid geeft om te groeien in het totaalconcept van de 

patiëntenzorg. 

Wij hopen dat je een aangename, toffe en vooral leerrijke stage zal lopen op onze dienst. 

                                                                                    HET ITE-TEAM 
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4.1 Voorstelling van de afdeling 
ITE is een dienst met een gemengd karakter waar zowel heelkundige, medische, neurologische, pediatrische 

als cardiale patiënten worden opgenomen waarbij één of meer vitale functies ernstig bedreigd zijn. 

Deze patiënten vereisen een deskundige opvang ter ondersteuning of bijsturing van deze functies in een 

aangepaste medische, verpleegkundige  en paramedische organisatie. Continue monitoring en aangepaste 

diagnostische en therapeutische interventies zijn hier mogelijk. 

 

• Ligging: route 175 

• Aantal bedden:12 

• Telefoon:03 491 22 40 

• E-mail: studentenbegeleidingITE@hhzhlier.be 

• Bezoekuren: 

o 13.30 – 14.00 

 

4.2 Voorstelling van het team 
Verpleegkundig team 

• Hoofdverpleegkundige : Cindy Van Gorp 

• Mentor : Jan Van Brandt, Evelien Verwerft, Goedele Diels, Marco Van Der Borght 

• Afdelingsverpleegkundigen:  

 

Medisch team 

• Anesthesisten- intensivisten 

o Dr.Thierry Lauwers, medisch diensthoofd 

o Dr. Peter Waets 

o Dr. Bart Oris 

o Dr. Patrick Lyssens 

o Dr. Steven Vissers 

o Dr. Michiel Baeten 

o Dr. Freya Mulders 

 

• Verbonden cardiologen :  

o Dr. Johan Goovaerts 

o Dr. Toon Wildiers 

o Dr. Joris De Bondt 

o Dr. Marc Lambelin  

 

Andere medewerkers 

• Logistieke medewerkers 

• Onderhoudspersoneel 

mailto:studentenbegeleidingITE@hhzhlier.be
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Multidisciplinaire samenwerking 

• Sociale dienst 

• Psychologen 

• Kinesist 

• Pastorale dienst 

• Diëtisten 

• Logopedisten 

• ergotherapeuten 

 

4.3 Patiëntenprofiel 
Meest voorkomende pathologie/ ingrepen:  

•  Geneeskunde 

o Intoxicaties 

o Septische shock  

o Keto- acidose 

o Longoedeem 

o Nefrologie 

o Haemodynamische shock 

o Metabole stoornissen 

o Myasthenia gravis 

o Neurologie 

o Pneumologie 

 

• Chirurgie 

o Thoracale chirurgie, vb: VATS  

o Abdominale chirurgie vb: laparotomie  

o Vaatchirurgie vb: carotisendaterectomie , aneurysma, bypass-OK, aortabifemorale 

greffe 

o Urologie vb : nefrectomie, bricker, radicale prostatectomie 

o Mond-kaak- aangezicht chirurgie vb : osteotomie 

o Neurochirurgie vb : trepanatie, craniocerebraal trauma, intracerebrale bloeding, 

cervicale fusie 

o Orthopedie vb. polytrauma 

 

• Cardiologie 

o Infarcten 

o Retrosternale pijn 

o Temporaire pacemaker 

o Cardiogene shock 

o Cardioversie  

 

→ Gezien het specifieke karakter van CCU-pathologie, vallen deze patiënten onder de verantwoordelijkheid 

van de behandelende cardioloog. 
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4.4 Meest voorkomende verpleegactiviteit 
Intensieve zorgen is een medisch-technische dienst, waardoor kennis van zowel anatomie, fysiologie als 

pathologie erg belangrijk is.  

 

Basiszorgen blijven belangrijk :  

• Hygiënische zorg van een intensieve patiënt, opdienen van maaltijden,… 

• Observatie en schriftelijke rapportage van de vitale parameters (standaard temperatuur, pols, 

bloeddruk en saturatie). 

• Glycemie bij diabetespatiënten 

• GlascowComaSchaal en pupilcontrole bij neurologische patiënten 

 

Wat betreft verpleegtechnische handelingen kan je hier veel bijleren: 

• Algemeen verpleegkundige handelingen 

o Infuustherapie, transfusie toedienen,  

o Blaas- en maagsondage,  

o Staalafname o.a. urine, sputum- en faecescultuur,… 

o Medicatie PO-SC-IV-IM, aërosol, via infuuspompen 

o O2- therapie, aspiratie 

o Wondzorg 

o Reanimatie 

 

• Specifiek verpleegkundige handelingen 

o Monitoring : aanleggen + toezicht  

o Arteriële bloedafname, bloedgaswaarden bepalen 

o Nemen van EKG + herkennen van aritmie  

o Meten van ICP(intra cranial pressure), CVD(centraal veneuze druk), cardiac output, 

capnometrie  

o Controle en toezicht beademingstoestellen + verzorging beademde patiënt 

o Voorbereiden, assistentie en nazorg bij plaatsen van catheters o.a. arteriële-, diep 

veneuze -, Swan Ganz- en peridurale catheter 

 

 in- en extuberen 

 puncties 

 onderzoeken vb. bronchoscopie,… 
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4.5 Werking van de afdeling 

4.5.1 Algemeen 
Je werkt 7,5 werkuren per dag + 30 minuten middagpauze. 

- Vroege dienst : 7.00 – 15.00 u 

- Late dienst :   14.00 – 22.00 u 

- Nachtdienst :  21.30 –  7.30 u 

Elke shift begint en eindigt met een overdracht over alle patiënten.  

Als student vorm je samen  met de verpleegkundige een team en ben je medeverantwoordelijk voor de 

totaalzorg van een aantal patiënten. Je volgt zeker de overdracht van jouw patiënten. 

4.5.2 Dagindeling 
 

07 .00 u  

 

• Patiëntentoewijzing via overzichtsborden in de verpleegruimte. 

• Verdeling van de extra taken:VA, digi, telemetrie, bezoek 

• safetybriefing 

• Mondelinge patiëntenoverdracht met behulp van het verpleegkundig 

dossier volgens SBAR 

• Overdracht bewaking telemetrie 

07.30 u 

 

• Eerste parametercontrole 

• Indien aangewezen bepaling bloedgaswaarden en glycemie 

• Medicatie toedienen 

• EKG afname indien nodig 

08.00 -10.00u 

 

• Briefing hoofdverpleegkundige en intensivist, bespreking en planning 

van de dag. 

• RX thorax aan bed 

• Ontbijt opdienen en eventueel hulp aanbieden 

• Totaalzorg van de patiënt 

• Wondzorg 

• Katheterzorg 

• Orde van de kamer 

10.00 u 

 

• Controle van de parameters 

• Medicatietoediening zo nodig 

• Wisselhouding ter preventie van decubitus en/of opzetten in zetel 

• Indien aangewezen bepaling bloedgaswaarden en glycemie 
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• Orde van de kamer 

• Aanvullen van materiaal op de kamer 

• Verpleegplan invullen  

• Af te nemen culturen voor volgende dag klaarzetten 

Na 12.00 u • Organiseren van ontslag naar de kamer in afspraak met de afdelingen 

• Planning en uitvoering van geplande cardioversie in samenspraak met 

cardioloog en dienstdoende intensivist 

12.00 u • Controle van de parameters 

• Medicatietoediening zo nodig 

• Wisselhouding ter preventie van decubitus 

• Indien aangewezen bepaling bloedgaswaarden en glycemie 

• Hulp bieden bij het middagmaal 

• Pauze sondevoeding van12.00 tot 14.00 

Eetpauze I 11u15 

Eetpauze II 11u45 

• Middagpauze vindt plaats op de afdeling 

(Voor een vlot verloop wordt er afwisselend een middagpauze gehouden en 

de patiënten worden dan door de collega’s even opgevolgd.) 

13u30 tot 14.00 • Opvang en begeleiding van de familie van de toegewezen patiënten 

14.00 u • Controle van de parameters 

• Medicatietoediening zo nodig 

• Wisselhouding ter preventie van decubitus 

• Indien aangewezen bepaling bloedgaswaarden en glycemie 

14.00 u tot 15.00 • Patiëntenverdeling voor de late shift 

• Safetybriefing 

• Face to face overdracht volgens SBAR 

• Eerste controle van de patiënt door de late shift  

16.00 u  • Controle van de parameters 

• Medicatietoediening zo nodig 

• Wisselhouding ter preventie van decubitus 

• Indien aangewezen bepaling bloedgaswaarden en glycemie 

• Algemene namiddagverzorging 

o Ev.Patiënt verfrissen (rug en stuit) 

o Opschik van het bed met de nodige linnenwissel 

o Mondverzorging 
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o Eventueel patiënt opzetten 

o Eventueel nog wond- en katheterverzorgingen 

o Eventueel verzorging tracheostomie 

o Lege en gepoetste kamers weer aanvullen 

17.30 u • Hulp bieden bij  het avondmaal 

18.00 u • Controle van de parameters 

• Medicatietoediening zo nodig 

• Wisselhouding ter preventie van decubitus en/of opzetten in de zetel 

• Indien aangewezen bepaling bloedgaswaarden en glycemie 

18.00 u en 19.30 • Avondpauze vindt plaats op de afdeling 

• (Voor een vlot verloop wordt er afwisselend een middagpauze 

gehouden en de patiënten worden dan door de collega’s even 

opgevolgd.) Een korte overdracht is aangewezen 

19.00 u tot 19.30 • Opvang en begeleiding van de familie van de toegewezen patiënten 

20.00 u 

 

• Controle van de parameters 

• Medicatietoediening zo nodig 

• Wisselhouding ter preventie van decubitus 

• Indien aangewezen bepaling bloedgaswaarden en glycemie 

• Vochtbalans afsluiten, urinezakjes leegmaken en opvangrecipiënten 

vervangen 

• Vochtbalans uitrekenen 

• Verpleegdossier  voor de volgende dag aanvullen 

• Opruim van de gang, de keuken en de verpleegruimte 

• Afvalzakken vervangen 

21.30 u • Patiënten verdeling voor de nachtshift 

• Safetybriefing 

• Individuele patiëntenoverdracht volgens SBAR 

22.00 u-7.00u 

 

• Eerste controle van de patiënt door de nachtshift 

• Controle van de parameters 

• Medicatietoediening zo nodig 

• Wisselhouding ter preventie van decubitus 

• Indien aangewezen bepaling bloedgaswaarden en glycemie 

• Algemene taken van de nachtdienst 
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o Controle van de parameters om de 2 uur, medicatietoediening  

o Bepaling van bloedgassen en glycemie zoals voorgeschreven 

o Wisselhouding ter decubituspreventie 

o Infuusleidingen vervangen op maandag en donderdag  

o Pauze sondevoeding van 00.00 tot 02.00 

o Kamers die nog niet aangevuld zijn verder aanvullen ( zie bord 

verpleegruimte ) 

o OP’Meal invullen  

o Glycemietoestel ijken  

o Planning pauze in overleg met elkaar 

06.00 u 

 

• Bloedafname  en afname van culturen  

• Controle van de parameters 

• Medicatietoediening zo nodig 

• Wisselhouding ter preventie van decubitus 

• Indien aangewezen bepaling bloedgaswaarden en glycemie 

• Opruimen van de gang, keuken en verpleegruimte 

• Afvalzakken vervangen  

• Bloedstalen en culturen wegbrengen naar het labo 

 

Deze schematische dagindeling is een richtlijn. In de praktijk gebeuren er vaak onverwachte zaken die de 

planning overhoop zetten zoals: 

• Opnames en ontslagen , verwacht of onverwacht 

• Transporten voor geplande en ongeplande onderzoeken 

• Instabiliteit van de patiënt 

• Digi oproep 

• De verpleegkundige bezetting 

• Overlijden 

 

4.5.3 Afdelingsgebonden afspraken 
1. Kledij en persoonlijke zaken 

Het dragen van de dienstkledij  alsook het omkleden is verplicht binnen het ziekenhuis. 

Een blauwe overschort wordt enkel gedragen binnen de patiëntenkamer bij de verzorging van beademde 

patiënten en/of isolaties.  

Het is daarom belangrijk om samen te werken en elkaar te helpen om 

het werk zo aangenaam mogelijk te maken. 
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De afdeling voorziet in de verpleegruimte een kast voor de persoonlijke spullen.  

Het gebruik van een GSM op de afdeling is niet toegelaten. 

 

2. Code 

De afdeling kan betreden worden met badge, alsook met een toegangscode. Deze wordt alleen doorgegeven 

aan het personeel die rechtstreeks verbonden zijn met de afdeling. 

Toegangscode  :  sleutel  2240  #  

3. Bezoekuren 

De bezoekuren op de afdeling intensieve zorgen zijn beperkt gehouden omwille van organisatorische 

redenen en omwille van de rust die de patiënt  nodig heeft . 

Bezoek van: 

➢ 13.30 u tot 14.00 u 

Tijdens het bezoekmoment worden er 4 personen tegelijkertijd binnengelaten. Er kan per uitzondering 

afgeweken worden van de vaste bezoekuren na overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige. 

Indien de patiënt een kind is, wordt één van de ouders onbeperkt toegelaten op de verpleegafdeling.  

4. Procedures intensieve 

De procedures van intensieve zijn terug te vinden via infoland 

5. Verlaten van de afdeling    

De afdeling wordt niet verlaten zonder de hoofdverpleegkundige of een collega hiervan op de hoogte te 

stellen. 

Een rookpauze kan indien nodig, enkel voorzien worden tijdens de eetpauze. 

 

4.6 Overlegstructuren 
Elke dag vraag je aan de verpleegkundige waarmee je gewerkt hebt om het dagelijks evaluatieformulier in 

te vullen. 

Halverwege je stage wordt er een tussentijdse evaluatie gemaakt door de stagebegeleidster en de 

hoofdverpleegkundige.  

Deze wordt met je besproken en eventueel worden er aandachts- en/of werkpunten geformuleerd. 

Na het einde van de stage wordt wederom door de stagebegeleidster en de hoofdverpleegkundige je 

eindevaluatie opgemaakt a.d.h.v. je dagevaluaties.  

De eindevaluatie krijg je op school van de stagebegeleiding al dan niet met aandachts- en/of werkpunten. 

 

4.7 Wat verwachten wij van studenten? 
- Lees deze brochure aandachtig 

- Kijk de algemeenheden na van al je vakken van intensieve zorgen 

- Breng een klein notitieboekje mee waar je alle belangrijke info die je op de   
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  stage te verwerken krijgt, kan noteren 

 

Bachelor /BANABA 

*WEEK 1 

• Checklist kamer 

• Taakverdeling ITE-verpleegkundige 

• Opbouw verpleegdossier, waar alles noteren 

• Aanleggen monitor 

• Normale waarden standaard parameters (saturatie, bloeddruk, pols, centraal veneuze druk) 

• Interpretatie juiste curven 

• Observaties noteren en rapporteren 

• Nemen arterieel bloedgas (normale waarden) 

• Courante medicatie opzoeken 

• Bekijken procedureboek 

• Weten wat sinusaal ritme is 

• Wat is een normaal ECG? 

 

*WEEK 2 

• Kennen van normale waarden bloedgas 

• Courante medicatie kennen 

• Plannen zorg medium care patiënt (zorgen uitvoeren onder begeleiding, briefing andere shift of bij 

ontslag) 

• Werken met beademingstoestel 

• Opname –en ontslagprocedure 

• Leren kennen van courante ritmestoornissen zoals VKF(voorkamerfibrillatie), 

Vkflutter(voorkamerflutter), SVT(supraventrikulaire tachycardie), VT(ventrikeltachycardie), 

Vfib(voorkamerfibrillatie), asystolie 

 

*WEEK 3 

• Evolutie bloedgaswaarden + gepaste interventies 

• Laboresultaten toetsen aan de praktijk 

• Optimale kennis van al de courante medicatie +bijwerkingen 

• Kennis van meest gebruikte inotropica+aandachtspunten 

• EKG interpretatie 

• Intensieve patiënt klaarmaken voor CT 

• Actief deelnemen aan een cardioversie 

• Actief deelnemen aan het organiseren van een transport van patiënt voor coronarografie 

• Briefing patiënt 
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HBO5 

*WEEK 1 

• Checklist kamer 

• Taakverdeling ITE-verpleegkundigen 

• Opbouw verpleegdossier, waar alles noteren 

• Aanleggen monitor 

• Normale waarden standaard parameters(saturatie, bloeddruk, pols, centraal veneuze druk) 

• Interpretatie juiste curven 

• Observaties noteren en rapporteren 

• Nemen arterieel bloedgas (normale waarden) 

• Courante medicatie opzoeken 

• Bekijken procedureboek 

•  

*WEEK 2 

• Kennen van normale waarden bloedgas 

• Courante medicatie kennen 

• Plannen zorg medium care patiënt (zorgen uitvoeren onder begeleiding, briefing andere shift of bij 

ontslag) 

• Werken met beademingstoestel 

• Opname –en ontslagprocedure 

• Weten wat sinusaal ritme is 

• Wat is een normaal ECG? 

 

*WEEK 3 

• Evolutie van bloedgaswaarden + gepaste interventies 

• Laboresultaten toetsen aan de praktijk 

• Optimale kennis van al de courante medicatie  

• Kennis van meest gebruikte inotropica 

• EKG interpretatie, leren kennen van courante ritmestoornissen zoals VKF(voorkamerfibrillatie), 

Vkflutter(voorkamerflutter), SVT(supraventrikulaire tachycardie), VT(ventrikeltachycardie), 

Vfib(ventrikelfibrillatie), asystolie 

• Actief deelnemen aan een cardioversie 

• Actief deelnemen aan het organiseren van een transport van patiënt voor coronarografie 

• Briefing patiënt 

 

4.8 Slot 
Hopelijk biedt deze onthaalbrochure je al een eerste kennismaking  met de afdeling zodat je met veel 

enthousiasme aan de stage kan beginnen. 

Wij hopen je hiermee een houvast te bieden voor de periode dat je in het ziekenhuis stage loopt. 

 

Wij wensen je in ieder geval veel leerkansen en succes toe! 
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