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Beste student,  

Welkom op de afdeling geriatrie, in deze infobrochure willen wij je informeren over de dienst.  

In het ziekenhuis heb je verschillende afdelingen: interne (D1 en D2), chirurgie (C1 en C2), PAAZ , 

dagziekenhuis (oncologie, chirurgie & geriatrie), geriatrie (G1 en G2). Wij verwelkomen u graag op de 

afdeling G1.  

Geriatrie is een acute afdeling voor geriatrische patiënten met een multipathologie. Patiënten 

worden bij ons opgenomen voor verschillende redenen: longproblematiek, hartproblematiek, 

slikstoornissen, recidiverend vallen, moeilijke thuissituatie,… kortom alle gezondheidsproblemen bij 

patiënten van hogere leeftijd ( vanaf 75 jaar).  

Wij werken met een multidisciplinair team om ervoor te zorgen dat de patiënt in zijn totaliteit word 

behandeld. In deze infobrochures laten we u kennis maken met de verschillende disciplines : 

verpleegkundige, ergotherapie, kinesitherapie, diëtisten, sociale dienst, pastorale dienst, … .  

Na het lezen van deze brochure hopen wij als team dat u al een duidelijker zicht hebt op de afdeling. 

Indien er nog vragen zijn, stel ze gerust op de dienst aan hoofdverpleegkundige, stagementoren en 

andere collega’s.  

 

Heel veel succes!  
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1. Kennismaking 
 

 De dienst bevindt zich op de 5de verdieping ( K 501 – K 519)  

 

1.1.  Bereikbaarheid  

Extern : 051/42.51.70 

Intern : 5170  

Mail : stagebegeleiding.g1@sintandriestielt.be   

 

1.2. Medische staf  

Dr. Maertens S. 

Dr. Degrande E. 

Dr. Dekoninck J.  

 

1.3. Verpleegkundigen  

Hoofdverpleegkundige :  Katy Allaert  

Stagmentoren :   Mollet Malinka  

    Plesier Julie  

    Verwilst Renaat   

    Dewinter Sofie  

 

Algemeen contactadres: Stagebegeleiding.G1@sintandriestielt.be  

 

1.4. Patiëntenpopulatie  

 Hart – en bloedvataandoeningen  

 Longaandoeningen  

 Maag – en darmaandoeningen  

 Stofwisselingsstoornissen  

 Nieraandoeningen 

 Dementie  

 Verzorgingsproblematiek  

 Ondervoeding  
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2. Verpleegkundige interventies  
 

 Hygiënische zorgen  

 Hulp bieden bij de maaltijden  

 Wondverzorging – toedienen medicatie ( IV – SC – IM )  

 Blaaskatheterisatie  

 Parametercontrole : bloeddruk – pols – temperatuur – O2 saturatie – pijnscore – gewicht  

 Bloedafname – infuustherapie  

 Voorbereiding van : coloscopie – gastroscopie – bronchoscopie  

 Observeren en rapporteren in patiëntendossiers 

 Communicatie met patiënt en omgeving  

 …  

 

3. Verpleegmethode  
 

 Integrerende verpleegkunde  

- Elke verpleegkundige wordt toegewezen aan een aantal patiënten, zij nemen alle 

zorgen van die patiënten op zich: parametercontrole, hygiënische zorgen, 

medicatietoediening,…   

- Doel : om vertrouwen en structuur te creëren bij de patiënten   

 Afspraken  

- De student werkt steeds samen met een verpleegkundige. Dit zie je  op de 

werkverdeling ( die te vinden is op de kwaliteitsmuur). Je naam wordt genoteerd bij 

de verpleegkundige waarmee je de hele shift samenwerkt  

- Je krijgt bij het begin van de shift een overzicht van de patiënt ( naam, reden van 

opname, voorgeschiedenis, onderzoeken,…). Je houdt dit de hele shift bij om 

overzicht te hebben van de patiënten, na de shift gooi je dit document in de 

vertrouwelijke box in de verpleegpost ( blauwe box ). Belangrijk : beroepsgeheim !  

- Wanneer je de dienst al wat beter hebt leren kennen, vinden we het aangenaam dat 

je als student zelf initiatief neemt en voorstellen doet. Je doet dit steeds in overleg 

met de verpleegkundige waarmee je samenwerkt.  

 

- Bloeddruk, pols, temperatuur, pijnscore en EWS ( wordt genoteerd tussen haakjes 

naast de bloeddruk, meer uitleg hierover op de dienst)  

- Gewicht :  ( maandag : voorkant = K 501 – 511; dinsdag: achterkant = K 512 – K519)  

- Anamnese : binnen 24u van opname  

- MRSA screening wordt wekelijks genomen, datum te vinden op je overzichtsblad/ 

overdrachtsdocument  

- Verzorging : er wordt gebruik gemaakt van voorverwarmende washandjes; Dinsdag 

wassen met water en zeep : voorkant; donderdag wassen met water en zeep: 

achterkant; uitzondering : wanneer patiënt extreem bevuild is, ook wassen met 

water en zeep  
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4. Multidisciplinair team  
 

 Elke week op donderdag is er een multidisciplinair overleg , het is mogelijk voor de 

student om dit overleg bij te wonen in onderling overleg met hoofdverpleegkundige.  

 Doel : De evolutie doorheen de opname van iedere patiënt in zijn totaliteit herbekijken 

 De aanwezigen op dit overleg  : 

- Arts  

- Hoofdverpleegkundige  

- Ergotherapeut  

- Sociale dienst  

- Kinesist  

- Pastorale dienst  

- Diëtist 

 

 

5. Algemene afspraken  
 

 Wij vragen aan de studenten om de 1ste dag 15min. vroeger aanwezig te zijn. Dit om de 

sleutel en badge af te halen op de afdeling ( 5de verdiep ), zodat we om 6u30 met 

overdracht kunnen beginnen.  

 

 Neem een flessenopener mee op stage om bij het opdienen van middagmaal de flesjes te 

kunnen openen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: dienst Geriatrie 1 Sint-Andriesziekenhuis, 22 februari 2021 

 


