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1 Welkom 

 
 
 
Beste student, 
 
Je komt binnenkort stagelopen binnen ons ziekenhuis en zijn daar zeer blij 
om. 
Wij investeren graag wat tijd in jouw als student. Jij bent immers onze 
toekomst. 
 
Op het dagziekenhuis kunnen we heel wat leermomenten aanbieden. Grijp 
deze kansen dan ook met beide handen en jouw interesse speelt alleen 
maar in uw voordeel. 
 
Jullie hebben ook de algemene infobundel gekregen waarin de geschiedenis 
van de instelling, alsook onze filosofie nader toegelicht.   
U vindt daar ook een aantal verwachtingen naar u toe, net als een aantal 
praktische afspraken. 
 
Wij wensen u in ieder geval een verrijkende werkervaring en een goede 
start  toe. 
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2 Algemene gegevens 
 
Globale omschrijving van de afdeling. 
 
Op de afdeling zijn er 2 units: 
 
Endoscopie-unit 
Op het dagziekenhuis zijn 5 bedden voor de endoscopie-Unit voorzien. 
De operatiezaal waar het onderzoek  plaatsvindt, bevindt zich op de afdeling zelf. 
Ook de recovery is daar te vinden. 
Die wordt bemand door hetzelfde verpleegkundig team  als op het dagziekenhuis. 
 
Onco-unit 
Op het dagziekenhuis zijn 10 bedden voor de onco-unit voorzien. 
 
Het dagziekenhuis is bereikbaar tussen 7u15 en 18u15 

 
Team dagziekenhuis: 
 

Hoofdverpleegkundige: Annemie Debrabandere 
 
Verpleegkundigen: 
 - Evy Vangampelaere ( mentor) 
 - Corina  
 - Valerie 
 - Kaat  
 - 
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3 Grondplan 
 
 
Het dagziekenhuis inwendige ziekten bevindt zich op het 2 de verdiep ( tijdelijke bouw). 
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4 De meest voorkomende verpleegactiviteiten 
 
Op het dagziekenhuis 
 

1. Basiszorgen 
  Pré en postoperatieve zorgen/observatie 
  Parameters 

 
2. Specifieke handelingen 

 Infuus plaatsen 
 Druppelteller/infuuspomp 
 Bloedafname 
 Medicatie via infuus/zij-infuus 
 Aanprikken/spoelen van port a cath 
 Lavementen 

 
3. Mobiliteit 

Eerste opstaan met verpleegkundige na onderzoek 
4. Hygiëne 

 Wordt door de patiënt zelf uitgevoerd 
 Eventueel intiem toilet 

 
 
 
 

Op de recovery 
 
Aanleren en aanleggen van monitoring voor cardiale bewaking 
Directe observatie van de patiënt op de recovery 

 Observatie van patiënt 
 Observatie van parameters ( + zuurstofsaturatie) 
 Observatie van … 
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Specifieke aandachtspunten  
 

1. Zorgt voor de patiënt en zijn omgeving 
 Draagt zorg voor de materiële inrichting en de rustige omgeving in de 

kamer of het dagverblijf. 
 Reinigt en onderhoudt het gebruikte verplegingsmateriaal, past regels 

voor persoonlijke en algemene hygiëne zodanig toe dat infecties 
voorkomen worden. 

 Functioneert als goed teamlid en medestudent op de afdeling met een 
verantwoordelijkheid die beperkt is tot wat van een student ( laatstejaars) 
kan verwacht worden. 
 

2. Cognitieve en sociale vaardigheden 
De student: 
 Kan een opnamegesprek voeren bij een patiënt 
 Kan algemene zorgen plannen en uitvoeren  
 Kan informatie geven aan de patiënt met betrekking tot 

onderzoeken/behandelingen. 
 Heeft inzicht in de gehanteerde werkwijze op het dagziekenhuis 
 Heeft inzicht in de wijze waarop patiënten het gebeuren beleven 
 Kan informatie geven aan patiënten  i.v.m verpleegkundige 

interventies 
 Kan observaties op somatisch en niet somatisch vlak rapporteren en 

bespreekbaar stellen in het team 
 Kan verwikkelingen bij patiënten observeren en signaleren i.v.m. 

o Ademhalingsstelsel 
o Gastro-intestinaal stelsel 
o Cardio- vasculair stelsel 
o Urinestelsel 
o Huid 
o Zenuwstelsel 

 Kan ontslag procedure uitvoeren bij patiënt 
 

3. Technische vaardigheden 
 De student kan de basisprincipes toepassen: 

Hygiëne en steriliteit, veiligheid, beleving van de patiënt, comfort, 
zelfzorg en inspraak, ergonomie, economie en ecologie. 
 

  



 

Intredebegeleider/stageorganisatie  
Tel: 051/42(5210) of (5211) 
intredebegeleiding@sintandriestielt.be 
 

5 Endoscopie unit 

Wat is een endoscopie onderzoek 

Een endoscopie kan worden uitgevoerd via een natuurlijke opening zoals: 

 de mond en keel voor onderzoek van het strottenhoofd (larynx) en de 
stembanden (laryngoscopie) 

 de mond, keel en luchtpijp (trachea) voor onderzoek van de luchtwegen 
(bronchoscopie) 

 de mond voor onderzoek van de slokdarm (oesofagoscopie) en/of de maag met 
evt. een deel van de dunne darm (gastroscopie/gastroduodenoscopie). 

 de mond voor onderzoek van in het bijzonder de dunne darm (videocapsule-
endoscopie) 

 de galgangen via een ERCP, bijvoorbeeld ter opsporing en verwijdering van 
galstenen in de galgang. ook kunnen hiermee tumoren opgespoord worden of 
andere afwijkingen aan de galwegen Dit onderzoek wordt uitgevoerd via een 
endoscoop gelegen in twaalfvingerige darm ofwel het duodenum. D.m.v een 
katheter van enige mm in doorsnee in te brengen door de papil van Vater in de 
galwegen en door via dat slangetje contrastvloeistof in te spuiten, kan men op 
röntgenafbeeldingen de galwegen zichtbaar maken en eventuele afwijkingen 
diagnosticeren. 

 de anus voor onderzoek van de endeldarm (het rectum), en/of het onderste deel 
van de dikke darm (rectoscopie, dan wel sigmoïdoscopie), en/of de rest van de 
dikke darm (colonoscopie/coloscopie). 

                          
 
 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stembanden
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Laryngoscopie&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtwegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bronchoscopie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slokdarm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oesofagoscopie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dunne_darm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gastroscopie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dunne_darm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Videocapsule-endoscopie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Videocapsule-endoscopie
http://nl.wikipedia.org/wiki/ERCP
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anus_(anatomie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Endeldarm
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rectoscopie&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sigmo%C3%AFdoscopie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dikke_darm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Colonoscopie
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=NPP4fju9Qvq0yM&tbnid=D-qJb8pe84m-UM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.crohn-forum.nl/cms/index.php/artikellen/onderzoeken/gastroscopie&ei=KH53UvSyF6GJ7AaD24CgBw&psig=AFQjCNFSYE9Uw2REjHcjVWkzG5ZGyDc-Ig&ust=1383649192441768
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=10TB5LLmSLTt8M&tbnid=fJYTxwrb_2Gb6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ysl.nl/specialismen-en-behandelingen/ziekte-onderzoek-en-behandeling/medische-encyclopedie/medische-encyclopedie/?tx_alternetmedischabc_pi1[showUid]=93940&cHash=87ee2c2deb9dcbedc3ace9160159075b&ei=7H53UqWOFarO0wXh7IGQCQ&psig=AFQjCNHBDVirGnjoVmiVb5NJb42mEHxiZQ&ust=1383649380597616
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6 Onco- unit 
 
Bij aankomst op de onco-unit worden de patiënten aangeprikt en wordt er bloed 
afgenomen. 
De patiënten wachten dan in de wachtzaal van het dagziekenhuis tot Dr. Debacker meldt 
of de chemokuur al dan niet mag toegediend worden. 
 
 
 


