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Inleiding 
 
Het volledige team van de spoedgevallenafdeling heet u van harte 
welkom op de afdeling. 
 
In overleg met verschillende disciplines worden de acute zorgen hier op 
een efficiënte manier gecoördineerd, zodat de patiënt in een zo kort 
mogelijk tijdsbestek naar de verpleegafdeling of terug naar huis kan. 
 
Met deze brochure willen wij zowel de startende verpleegkundige als de 
student-verpleegkundige een leidraad bieden bij de verkenning van deze 
afdeling.   
 
Een ziekenhuis is een complex geheel van verschillende afdelingen en 
diensten.  Alhoewel we allen één doel nastreven (cf. de 
Opdrachtsverklaring) hanteert iedere dienst eigen afdelingsgebonden 
gewoonten en afspraken.  Deze brochure zal u hierbij helpen. 
 
Voor alle vragen waar u in deze brochure geen antwoord op vindt kunt u 
terecht bij de hoofdverpleegkundige, de stagementor of de 
afdelingsverpleegkundigen. 
 
Aan de student wensen wij een leerrijke en verrijkende stage.  Het 
leerproces is een unieke periode in jouw leven en jij bepaalt voor een 
groot stuk hoe je deze invult.  Grijp dan ook ten volle deze kans om uw 
stages optimaal te benutten.  We wensen je dan ook succes met je 
opleiding. 
 
De verpleegkundige die voor het eerst kennismaakt met onze afdeling 
heten wij uiteraard ook van harte welkom.  Een team verandert af en toe 
wel eens van samenstelling en nieuwe dynamische krachten laten ons 
ook toe om van gedachten te wisselen.  Laat deze brochure voor u dan 
ook een begin zijn van een boeiende ontdekkingstocht doorheen onze 
verpleegeenheid. 
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1 Voorstelling van de dienst 
 
1.1 Bereikbaarheid 
 

 extern 051/425 067 
 intern 5067 
 spoed.vpl@sintandriestielt.be 

 
 
1.2 Ligging 
 
De spoedgevallendienst is centraal gelegen op het gelijkvloers  rechts van 
de hoofdingang.   
 
 

 
 
 
1.3 Medische staf 
 
Spoedartsen  

 Dr. Vandeweghe 
 Dr. Honore 
 Dr. Sonneville 
 Dr. Colpaert 
 Dr Bwonda 

 
  

mailto:spoed.vpl@sintandriestielt.be
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1.4 Verpleegkundigen en paramedici 
 
 

   Johan Lambrecht Hoofdverpleegkundige

 
 
Stagementoren     Veerle Maertens  
 Sarah Christiaen  
 Koen De Smyter  
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1.5 Patiëntenpopulatie 
 
 

Op de afdeling spoedgevallen kom je in contact met de meest verscheidene 
aandoeningen, en met alle mogelijke disciplines die er in het ziekenhuis 
voorhanden zijn.    

 
De patiëntenpopulatie is zeer verscheiden, dit gaat van 
verkeersslachtoffers, werkongevallen, ongelukken op school of tijdens een 
sportuitoefening, …     
Maar niet louter slachtoffers van ongevallen worden hier behandelt, ook 
patiënten met interne aandoeningen, zoals een maagbloeding, acuut 
myocardinfarct, nierstenen, alsook psychiatrische patiënten ... komen hier 
terecht. 

 
Hierdoor is de werkdruk op deze afdeling zeer afwisselend.  Deze hangt niet 
alleen af van de hoeveelheid patiënten, dan wel van het soort pathologie.  
Een goede organisatie en het correct inschatten van de situatie zijn hier wel 
op zijn plaats. 

 
 

2 Werking van de dienst spoedgevallen 
 

Het doel van de dienst spoedgevallen is patiënten met acute 
levensbedreigende  aandoeningen zowel op de dienst als buiten het 
ziekenhuis (“prehospital care”) onmiddellijk de eerste zorgen toe te dienen.  
Daarenboven worden alle patiënten die zich op de afdeling aanbieden, al 
dan niet op verwijzing van een (huis)arts, opgevangen, onderzocht en  
behandeld.  Zij kunnen zowel ambulant behandeld worden als worden 
opgenomen op een verpleegafdeling. 
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3       Voornaamste interventies 
 
 

Het spreekt voor zich dat je op een spoedgevallenafdeling in contact 
komt met een brede waaier van pathologieën.  Zoals hierboven reeds 
vermeld kunnen zowel interne als chirurgische als neuro-
psychiatrische patiënten terechtkomen op een spoedgevallenafdeling.   
 
De interventies op spoed zijn voor een stuk afhankelijk of de patiënt al 
dan niet dient opgenomen te worden. 
 
Veel voorkomende onderzoeken: 
 

 
 Parametercontrole: bloeddruk – pols – t° - O2-saturatie 
 Bloedafname 
 EKG 
 RX 
 Echografie 
 CT-scan 
 … 
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Frequent voorkomende verpleegkundige handelingen: 
 

 wondzorg – wondhechting 
 zorgen mbt. aanleggen van een gips 
 zorgen mbt. toediening van medicatie PO, IV, SC, IM 
 zorgen mbt. infuustherapie 
 zorgen mbt. O2 en –aërosoltherapie 
 parametercontrole 
 bloedafname 
 plaatsen van maagsonde 
 plaatsen van blaassonde 
 hulp bij plaatsen van suprapubiscatheter 
 hulp bij plaatsen van thoraxdrainage 
 afname van EKG 
 administratie: correcte identificatie van de patiënt + 
correct   invullen van de verschillende 
aanvraagformulieren 

 100 en/of MUG-interventies 
 reanimatie (klaarmaken van subclavia – arteriële lijn - 
…) 

 informeren patiënt, begeleiding familie, slecht nieuws 
gesprek 

 … 
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4 Uurrooster 
 
 

4.1 Uurrooster verpleegkundigen 
 

Hoofdverpleegkundige 07.54 – 16.00 
(incl ½ uur pauze) 

Vroegdienst 06.30  -  14.36 
(incl ½ uur pauze) 

Avonddienst 13.24  -  21.30 
(incl ½ uur pauze) 

Dagdienst 09.54  -  18.00 
(incl ½ uur pauze) 

Nachtdienst 21.00  -  07.00 
 

Er is steeds een overlapping van minimum ½ uur per shift. 
 
 

4.2 Uurrooster studenten 
 
 

Het uurrooster van de student wordt steeds bepaald in overleg met de  
hoofdverpleegkundige  en stagementor. 

 

5  Architectonische indeling 
 

5.1 Grondplan 
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5.2 Voorstelling van de dienstruimten 
 
 
Verpleegpost 
 
De verpleegpost is een multifunctionele ruimte.  Het is een 
vergaderruimte, een plaats om even te pauzeren, administratieve 
ruimte, berging medisch materiaal, .. 
 
Onderzoekslokaal  1 – 2  
 
Deze 2 onderzoekslokalen zijn identiek ingericht. 
 
 brancard  
 monitoring 
 RR-meter 
 O2-saturatiemeter 
 O2-voorziening 
 perslucht (vernevelen medicatie) 
 noodoproep  
 aspirator 
 verzorgingskar met hierin de nodige zaken voor bloedafname,  

infuus, … 
 

Onderzoekslokaal 3 
 
Dit onderzoekslokaal bevat ook alle materialen en toestellen zoals in de 
andere ruimtes, doch werd hier extra aandacht besteed aan de kind 
vriendelijkheid. 
Deze ruimte is voorzien van kinderspeelgoed alsook op de muren zijn 
een aantal leuke tekeningen aangebracht teneinde het kind wat meer op 
zijn/haar gemak te stellen. 
Het spreekt voor zich dat bij grote drukte er eventueel ook volwassenen 
kunnen worden ondergebracht. 
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Gipskamer 
 
Deze ruimte biedt plaats aan 4 zittende patiënten.  
Monitoring apparatuur is hier niet standaard geïnstalleerd, doch in 
noodgevallen kan er gebruik gemaakt worden van een draagbaar 
toestel. Zuurstof en perslucht zijn hier net zoals in de andere ruimtes 
aanwezig. 
De kasten in deze ruimte zijn niet standaard ingericht zoals in de andere 
ruimtes maar bevatten specifiek materiaal voor het aanleggen van 
gipsverbanden, steunverbanden, tractie … 
Ook de gipskar is in deze ruimte ondergebracht en kan vlot worden 
meegenomen naar andere ruimtes. 

 
Observatieruimte  
 
In deze ruimte staan 4 brancards, patiënten kunnen hier ook 
gemonitord worden en alle voorzieningen zoals in lokaal 1 en 2 zijn hier 
eveneens aanwezig. In deze ruimte is ook een toilet voorzien. 
 
Shockroom / Reanimatie 
 
Multifunctionele ruimte: 
- opvang van kritieke patiënten  
- Monitoring, capnometrie, beademing en intubatiemateriaal 
- Koelkast en diepvriezer 
- voorraad medicatie, infusen 

 
Ruimte kleine ingrepen 
 
Deze ruimte is specifiek uitgerust voor het hechten van wonden, het 
uitvoeren van wondzorgen, het uitvoeren van lokale ingrepen zoals 
plaatsen van een tractie, draineren van een abces … Er zijn ook 
operatielampen voorzien. 
Uiteraard kan deze ruimte ook worden gebruikt voor de opvang van 
kritieke patiënten op het moment dat de reanimatie / shockroom in 
gebruik is. 
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Isolatieruimte / afzondering 
 
Soms kan het gebeuren dat Patiënten door hun aandoening 
(psychiatrie, onder invloed van alcohol en/of drugs) een gevaar 
vormen voor zichzelf of andere mensen in hun omgeving. Op dat 
ogenblik kan de arts beslissen om de patiënt voor bepaalde tijd in 
afzondering te plaatsen. De isolatieruimte is een prikkelarme 
omgeving met een bed die vastgemaakt is aan de grond en speciaal is 
voorzien om mensen d.m.v fixatiemateriaal vast te maken. Langs de 
zijkant van het bed is ook een patiënte bel voorzien zodat ook deze 
patiënten een verpleegkundige kunnen oproepen. 
Voor het fixeren van een patiënt is een speciale procedure voorzien in 
de proceduremap. 
Het spreekt voor zich dat het uitvoeren van dergelijke maatregelen zo 
weinig mogelijk wordt uitgevoerd aangezien dit voor niemand 
aangenaam is en ook een extra belasting vormt voor het personeel op 
dienst. Om het half uur moeten controles worden uitgevoerd naar de 
toestand van de patiënt en moet dit ook worden geregistreerd. 
Dergelijke controles moeten dan ook voor de veiligheid met 2 mensen 
van het team worden uitgevoerd. Verder is deze ruimte uitgerust met 
een afgesloten sas waar zich een toilet en handwasbak bevindt. 
 
Hygiënische zorgen 
 
Deze ruimte bevindt zich in het inkomsas recht tegenover de 
verpleegpost. In deze ruimte is een douche voorzien waar patiënten 
hygiënische zorgen kunnen krijgen, alsook is dit uiterst geschikt om 
mensen met brandwonden te behandelen. 
Er kan zelfs een brancard worden binnen gereden om de 
brandwondenpatiënt liggend af te spoelen. 
 
Garages 
 
Op de spoedgevallen zijn twee garages voorzien. In de eerste garage 
aangrenzend aan de verpleegpost staat de MUG gestationeerd. Ook 
patiënten die vervoerd worden met de auto, huisarts of via de dienst 
100 worden via deze weg op spoed binnen gebracht. 
In de tweede garage die aangrenst aan de achterzijde van de 
spoedgevallen staat de dienst 100 van Tielt gestationeerd. Ook alle 
patiënten via private ambulancediensten worden via deze weg binnen 
gebracht. 
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Andere ruimtes op spoedgevallen: 
 
Verder zijn op de spoedgevallen nog twee wachtzalen voorzien. De 
eerste wachtzaal situeert zich t.h.v de voetganger inkom en de tweede 
wachtzaal recht tegenover de liften. Vanuit beide wachtzalen moet 
worden aangebeld zodat de verpleging de toegang tot de 
spoedopname kan verlenen. Op deze manier verhinderen we het over 
en weer geloop van mensen op de spoedopname wat zeer storend 
kan werken voor andere patiënten alsook het personeel. 
 
 
Uiteraard hebben we nog de afdelingskeuken waar het personeel 
terecht kan om even uit te rusten. Net buiten de spoedgevallen is er 
nog een multifunctionele ruimte die kan worden gebruikt voor het 
voeren van een slecht nieuwsgesprek, vergadering, bureel voor de 
spoedartsen. Ook bevinden zich in dezelfde gang de slaapkamers van 
de ambulanciers van de dienst 100 Tielt alsook van de spoedartsen. 
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6 Algemene dienstinformatie 
 
6.1 Medisch materiaal 
 

6.1.1 Steriele sets 
 

De steriele sets, bevinden zich in de kleine ingrepen.  Volgende 
sets worden gebruikt 
voor wondverzorging en/of blaascatheterisatie: 
 

Set  Inhoud  

3M 1 pincet  -  5 gaasjes 5/5  -  1 veld 
4M 1 pincet  -  1 kleine schaar  -  5 gaasjes 5/5  -  1 veld 
8M 2 pincetten  -  1 kocher  -  1 grote schaar  -  2x5 gaasjes 

5/5  -  1 veld 
  
Sondage 1 wegwerppincet  -  1 paar handschoenen medium  -   

5 gaastampons - 1 gaas 7/7  -  1 veld 

 
In dezelfde ruimte bevindt zich ook het ander steriel materiaal van 
Sterima, zoals: 
pincetten  - kochers  - scharen  - tangetjes om nietjes te verwijderen – 
stilets  -godets  en allerhande kompressen. 
 
Het bevuilde instrumentarium wordt verzameld in een kartonnen box, 
deze wordt wekelijks opgehaald.  Het steriele materiaal wordt 
systematisch aangevuld op maandag, woensdag en vrijdag.   
 

6.1.2 Bestelling 
 
De bestelling van het medisch materiaal gebeurt wekelijks, aan de hand van 
blauwe kaartjes met streepjescode.  Deze moeten worden ingediend in de 
bus aan het magazijn vóór dinsdagmorgen. 

 

6.2 Bureelmateriaal 
 

Alle bureelmateriaal zoals omslagen, formulieren allerhande, etiketten, 
balpennen, verpleegdossiers, … vind je terug in de verpleegpost en worden  
tweewekelijks aangevraagd op dezelfde wijze als het medisch materiaal. 
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6.3 Voeding 

 
De voedingsmiddelen die in de verpleegpost te vinden zijn, zoals koffie, 
suiker, beschuiten, porties confituur, …   worden 1 x per maand  besteld op 
dezelfde wijze als het medisch materiaal. 

 

 
6.4 Afval 

 

De aanpak van de verschillende afvalstromen werd in de loop van 
2002 volledig herwerkt, de procedure voor selectieve afvalsortering 
(procedure 43)  zit in de map 'verpleegkundig handboek'. 
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7 Veel voorkomende afkortingen & terminologie 
 
 
contusie kneuzing door inwerking van stomp geweld.  De huid is 

taaier dan het onderhuids weefsel en blijft daardoor intact, 
terwijl de onderliggende bloedvaten scheuren.  Hierdoor 
onstaat een onderhuidse bloeding = hematoom. 

 
distorsie verstuiking of verzwikking.  Dit gaat gepaard met een 

verrekking of verscheuring van kapsels en banden van een 
gewricht.  Het gewrichtskapsel zorgt ervoor dat er geen 
abnormale bewegingen kunnen gemaakt worden.  Wordt 
de spanning op dit kapsel echter te groot dan ontstaan er 
kleine scheuren.  Indien nog ernstiger dan scheuren de 
banden volledig en ontstaat er een onstabiel gewricht. 

 
luxatie ontwrichting.  Een verstoring van de normale samenhang 

tussen de verschillende onderdelen van een gewricht, bvb. 
schouderluxatie. 

 
fractuur botbreuk.  Een verbreking van de natuurlijke samenhang 

van botweefsel. 
 
Braun-atelle wordt gebruikt om een been in hoogstand te brengen.  Om 

bvb. zwelling te voorkomen.  Deze atelle wordt ook 
gebruikt bij tractie n.a.v. een heupfractuur.  D.m.v. een 
gewicht wordt het been in een rechte lijn getrokken, 
hetgeen pijnstillend  en ontzwellend werkt. 

 
commotio cerebri hersenschudding.  Wordt veroorzaakt door een 

harde klap, val of stoot tegen de schedel waardoor 
een acute functiestoornis van de hersenen optreedt, 
evenwel zonder aantoonbare schade aan het  
hersenweefsel.  

 
anisocorie twee pupillen met een verschillende grootte.  Kan wijzen 

op een hersentrauma. 
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AMI  acuut myocardinfarct 
  
AP anus praeternaturalis 
AVVZ arm aan verzadigde vetzuren (voeding) 
  
BS = VS blaassonde = verblijfsonde 
  
CABG coronary artery bypass grafting 
CARA chronische aspecifieke respiratoire aandoeningen 
CLL chronische lymfatische leukemie 
COLD chronic obstructive lung disease  
COPD chronic obstructive pulmonary disease  
  
CT computertomografie 
CVA cerebro vasculair accident 
CWZ cervicale wervelzuil 
  
DAV droog aseptisch verband 
DSV droog septisch verband 
DHS dynamische heupschroef 
DNR do not reanimate - niet reanimeren 
DVT diepe veneuze trombose 
  
EEG elektro-encefalogram 
EKG elektrocardiogram 
EMG elektromyogram 
  
ERCP endoscopische retrograde cholangio-pancreatografie 
  
HA huisarts 
  
IM intramusculair 
IV intraveneus 
IVP intraveneuze pyelografie 
  
LP lumbale punctie 
LV licht verteerbaar (voeding) 
LWZ lumbale wervelzuil 
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MDS Maagdarmsparend (voeding) 
MKG minimale klinische gegevens 
MPG minimale psychiatrische gegevens 
MS maagsonde 
MUG medische urgentie groep 
MVG minimale verpleegkundige gegevens 
  
NA 1000 (2000) natrium 1000 (2000)- zoutbeperking 

(voeding) 
NMR nucleaire magnetische resonantie 
NPO niets per os 
NSAID niet steroïdale anti-inflammatoire drugs 
  
OGTT orale glucose tolerantietest 
  
PBO perifeer bloedonderzoek 
PC packed cells 
PCA patiënt controlled analgesie 
PCEA patiënt controlled epidurale analgesie 
PEG-sonde percutane endoscopische 

gastrostomiesonde 
PO per os 
PPA palpatie per anum 
PTCA percutane transluminale coronaire-

angioplastiek 
PTT protrombinetijd 
  
RR riva rocci = bloeddruk 
  
SC subcutaan 
RX SMD RX slokdarm-maag-duodenum 
SV sondevoeding 
  
THP totale heupprothese 
TIA transient ischemisch accident 
TKP totale knieprothese 
TPN totale parenterale nutritie 
TUR transuretrale resectie 
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UD urinedebiet 
UK + R/S urine kweek + routine/sediment 
VES ventrikel extra systole 
VG voorgeschiedenis 
VKO verkeersongeval 
VMO-score verbaal motoriek ogen 
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8 Specifieke aandachtspunten/verwachtingen naar 

studenten 
 

Onthaalbrochure lezen 
 
Deze onthaalbrochure werd speciaal voor nieuwe personeelsleden en 
studenten opgesteld.  Lees deze dan ook aandachtig door, als 
voorbereiding op uw stage.  Een goede voorbereiding helpt u immers vlot 
te integreren in je nieuwe stageplaats. 

 
Theorie vooraf inzien 

 
Wanneer je inzicht hebt in de meest voorkomende onderzoeken en 
verpleegkundige handelingen die je tijdens de stage mag verwachten, is 
het ook evident dat je theoretisch voorbereid bent. 
Dit is niet alleen van belang in het kader van je opleiding, je stageverslag 
(denk maar aan het formuleren van de stagedoelstellingen), maar is 
eveneens in het belang van de patiënt die eventueel door jou verzorgd zal 
worden. 

 
Leerproces zelf in handen nemen 

 
Bij aanvang van de stage is het belangrijk om stagedoelstellingen vooraf 
te formuleren. Deze doelstellingen moeten uiteraard afgestemd zijn op 
interventies die binnen je eigen mogelijkheden (kennen/kunnen) liggen.  
Je zal in afspraak met de dienst zeker de kans krijgen om zoveel mogelijk 
doelstellingen te realiseren. 
 
Wanneer je een vergissing of een fout hebt gemaakt, verwittig de 
verantwoordelijke.  Jouw eerlijkheid kan veel problemen bij de patiënt 
voorkomen en dit getuigt eveneens van verantwoordelijkheidszin. 

 
Gespecialiseerde MUG-functie 
 
Naast een gespecialiseerde spoedgevallenfunctie beschikt het ziekenhuis 
ook over een MUG-functie.  De verpleegkundige bestaffing van de MUG 
gebeurt door 2 verschillende afdelingen, nl. OK en Spoed.  Wie aan de 
interventie deelneemt wordt –op voorhand- in onderling overleg 
afgesproken. 
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De studenten zijn aan een interventie toegelaten, mits toestemming van 
de schooldirectie. 
Het leerproces op de spoedopname zelf is voor de studenten steeds 
prioritair. Bij grote drukte kan het voorvallen dat de student gevraagd 
wordt om assistentie te verlenen aan het personeel op spoedgevallen en 
niet deel te nemen aan de interventie op de MUG. 
Zelfs de meest ervaren verpleegkundigen worden vaak geconfronteerd 
met de zware emotionele impact die bepaalde interventies vergen. Het 
valt dan ook niet altijd te voorspellen in welke situaties je ter plaatse 
terecht komt of wat je zult aantreffen. 
Onze ervaring leert dat het ook niet altijd verstandig is om de studenten 
mee te sturen naar interventies waarvan kan worden vermoed dat deze 
een zware impact zullen nalaten op de verdere beleving en uitvoering 
van de stage. 
Wanneer een student meegaat op interventie dan wordt dit ook steeds 
gedaan in samenspraak met de hoofdverpleegkundige of 
verpleegkundigen op de afdeling. 
 
Assertiviteit/beleefdheid 

 
Assertiviteit en beleefdheid zijn belangrijke attitudes om in een 
team te leren samenwerken.  En samenwerken doe je met 
iedereen: geneesheren, verpleegkundigen, onderhoudspersoneel, 
…  Als je met bepaalde zaken moeite hebt, verwoordt dit dan op 
een gepaste manier, en doe dit niet in nabijheid van de patiënt.  
Dit kan de samenwerking alleen maar ten goede komen.  Je kan 
zeker in alle openheid vragen stellen, wanneer bepaalde zaken 
niet duidelijk zijn.   

 
Om een goeie indruk te maken bij de start van je stage is het 
belangrijk om bij aanvang van de stage jezelf voor te stellen. 
Verwittig ook steeds een verpleegkundige van de afdeling bij 
begin en einde van je stagedag. 

 


