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Welkom voor je stage in AZ Sint-Lucas! 

Waarom deze brochure? 

 We willen je zo goed mogelijk informeren zodat je stage optimaal kan verlopen. 

 Je vindt in deze brochure veel informatie over de afdeling en de leerkansen die er zijn. 

 AZ St-Lucas kan jou heel wat mogelijkheden bieden. Met 825 bedden, meer dan 2300 medewerkers en 

zo’n 70.000 opnames per jaar behoren we tot één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. 

 Neem zeker de specifieke info voor studenten op onze website door! Daar vind je heel wat 

leermomenten terug. Grijp deze kansen dan ook met beide handen, dus vraag gerust om eens een 

onderzoek bij te mogen wonen, een techniek uit te voeren… Jouw interesse en enthousiasme spelen 

alleen maar in je voordeel! 

 

Heb je nog vragen na het lezen van deze brochure? Stel ze gerust aan je mentor, dienstverantwoordelijke of de 

begeleidingsverpleegkundige. 

 

We wensen je alvast een fijne en zeer leerrijke stage toe. 

 

Christine Van der Hoogerstraete                       Els Vanblaere    Inge Neirynck 

Directeur personeel en organisatie     Verpleegkundig en paramedisch directeur      Begeleidingsverpleegkundige 

 

  

https://www.azstlucas.be/beginnen-als-stagiair-in-ons-ziekenhuis
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Gegevens van de afdeling 

De verpleegafdeling Palliatieve Zorg 

 Vind je op straat 84 

 Beschikt over  bedden 12 

Je kan deze afdeling contacteren via: 

  09/224.51.84 

 E-mail : sppalliatieve@azstlucas.be 

 

Volgende artsen zijn er werkzaam: 

 Geriaters 

 zie ook op website www.azstlucas.be  zorgaanbod  medisch aanbod 
 

Het team van de afdeling bestaat uit: 

 Dienstverantwoordelijke:  

 

 

 

 Stagementoren: Catleen De Seranno, Kimberley Leveugle, Kimberley Standaert, Veronique 

Van Britsom en Lien Vertongen 

 Verpleegkundigen 

 Psychologe 

 Vrijwilligers: zij voeren ondersteunende taken uit 

Zij zorgen voor extra’s voor de patiënt en zijn familie zoals: krant voorlezen, eens buiten gaan 

wandelen, aanwezig en nabij zijn, iets extra klaarmaken,... 

 

 Heel dit team helpt je uiteraard graag met al je praktische vragen! 

 

 

 

 

https://www.azstlucas.be/specialismen/palliatieve-zorg
mailto:sppalliatieve@azstlucas.be
http://www.azstlucas.be/
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Grondplan van het ziekenhuis 
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Profiel van de afdeling 

Pathologieën, Behandelingen en Onderzoeken 

 

Pathologieën 

 

Behandelingen 

 

Onderzoeken 

 

 Meestal 

oncologische 

palliatieve 

patiënten. 

(ongeveer 90%) 

 

 Ook andere 

palliatieve 

pathologieën (+/-

10%) 

- hartlijden 

- longlijden 

- nierlijden 

     …. 

 Behandelingen en onderzoeken 

worden tot het strikte minimum 

beperkt. D.w.z. alleen in functie van 

comfortzorg van de patiënt. 

Bijvoorbeeld een urineweginfectie, 

waar patiënt last van heeft, zal 

behandeld worden. Heeft patiënt 

pijn van een zeer gelokaliseerde 

botmeta, dan zal die eventueel 

éénmalig bestraald worden. 

 Comfortzorg + detailzorg vanuit 

holistische mensvisie. 

 

Worden tot een 

minimum beperkt. 

Meest voorkomende 

onderzoeken: 

- sputumonderzoek 

- urinekweek 

- labo  

- RX bij vermoeden # 

 

 

 

 

 

Kenmerk van patiëntengroep / profiel 

- 90 % van de patiënten zijn palliatieve kankerpatiënten. De rest betreft palliatieve pathologieën  

- +/- 85% van de patiënten sterft op de afdeling 

- +/- 15% kan na (tijdelijke) opname terug naar huis – RVT of een andere setting 
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Verpleegactiviteiten 

- Basiszorgen 

o Principe is “totaalzorg” maar met grote nadruk op de “detailzorg” 

o De patiënt staat steeds centraal 

o Er wordt extra aandacht besteed aan de dagelijkse hygiënische zorgen: bedbad of bad, indien de 

patiënt dit wil, samen met bubbelbad, aromatherapie, massage, enz. 

o Verder wordt heel veel aandacht besteed aan het bestrijden van pijn en andere symptomen  

o Het nauwlettend opvolgen van subcutane spuitaandrijvers, vormt hierin een belangrijk onderdeel.  

Dit vraagt een goed observatievermogen van de verpleegkundige.  Bovendien wordt altijd ingegaan 

op de existentiële vragen van de patiënt en wordt hier extra aandacht aan besteed. 

Behandelingen 

o Uitsluitend in functie van comfort en van comfortzorg 

o Het betreft hier meest oncologische patiënten. Behandelingen en onderzoeken worden tot het strikte 

minimum beperkt. D.w.z. alleen in functie van comfortzorg van de patiënt.  Nooit behandelingen om 

te genezen, wel in functie van pijn & symptoomcontrole. 

- Voedsel- en vochttoediening 
o Infusen en andere parenterale vocht- en voedseltoediening worden tot het minimum beperkt.  

 

- Mobiliteit 
o Kan en mag op tempo en ritme van patiënt, meestal beperkt. 

De kinesist speelt hier een belangrijke rol. 

- Hygiëne 
o Bad en bubbelbad, douche 

o Specifieke aandacht voor mondtoilet 

o Verzorging huidplooien  - decubituspreventie 

o Detailzorg 

- Fysieke beveiliging 
o Bedsponden – bedspondenbeschermers 

o Verpleegdeken 

o Dit wordt tot een minimum beperkt. Er worden steeds eerst alternatieven, zoals een alarmsignaal, 

gezocht 

- Psycho-sociale ondersteuning 
o Van patiënt en familieleden, naaste omgeving 
o Er is een nauwe samenwerking met de psycholoog, pastorale en sociale dienst. 

 

- Spirituele zorg 
o Aandacht voor existentiële vragen, dit in samenwerking met de vertegenwoordigers van de 

levensovertuiging van de patiënt als deze dit toelaat 
o Aandacht voor de levensbeschouwelijke overtuiging van de patiënt 

Algemeen besluit 

Algemeen kunnen we dus stellen dat de nadruk van de zorg meer ligt op “care” (zorgen voor) dan op “cure” 

(te genezen) Het comfort van de patiënt primeert en dit zowel op lichamelijk, psycho-sociaal en existentieel 

vlak. 

 



Infobrochure Palliatieve zorg 

 

 

9 

Ook de ondersteuning van de familie speelt een belangrijke rol. Om deze zorg te kunnen geven wordt er dus 

nauw samengewerkt met psychologen, kiné, arts en pastorale dienst, sociale dienst of andere disciplines waar 

nodig. 
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Organisatie van de afdeling 

Dagschema 

Vroegdienst 

06.30 u Overdracht nachtploeg naar vroegdienst 

6.45 u – 08.00 u Ontbijt opdienen en patiënt helpen met eten + medicatie/ 

controle medicatie tot 14u. 

08.30 u – 09.00 u Overdracht vroegdienst naar dagdienst 

08.00 u – 12.30 u Start verzorging 

12.00 u Medicatie + middagmaal 

13.30 u – 14.12 u Overdracht vroegdienst naar laatdienst 

 

Laatdienst 

13.30 u – 14.12 u Overdracht vroegdienst naar late dienst 

14.12 u – 14.30 u  Controle medicatie  

14.30 u – 15.00 u Briefing vrijwilligers + koffietoer 

15.00 u – 17.00 u Namiddagverzorging + begeleiding patiënten + opnames 

17.00 u – 18.30 u Avondmaal 

19.00 u – 20.45 u Avondverzorging 

20.45 u – 21.12 u Overdracht laatdienst naar nachtdienst 

 

 

Dagdienst 

 Er wordt niet gewerkt met dagdienst = enkel voor dagverantwoordelijke. 
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Nachtdienst 

20.45 u – 21.12 u Overdracht laatdienst naar nachtdienst 

21.12 u – 06.30 u Patiëntenzorg + specifieke taken uit proceduremap 

06.30 u Overdracht nachtdienst naar vroegdienst 

 

Diensturen verpleegkundigen 

Dagdienst: 8.30u tot 16u57 (45 min pauze) 

Vroegdienst: 06u30 tot 14u12 (geen pauze) 

Late dienst: 13u30 tot 21u12 (geen pauze) 

Nachtdienst: 20u45 tot 06u45 (geen pauze) 

Diensturen studenten 

Studenten die stage lopen volgen steeds de uren van de afdeling. Dit betekent dat de student per shift 7u42 

stage loopt. 

Laat dagelijks je urenlijst aftekenen door de verantwoordelijke.  

Als je naar de introductie komt de eerste stagedag, breng ook je urenlijst mee en laat je deze door de 

begeleidingsverpleegkundige aftekenen 
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Afdelingsgebonden tips 

- Patiëntentoewijzing is een methode om patiënten en hun totaalzorg, en niet meer taken aan individuele 

zorgverleners op te dragen. We streven ernaar dat dezelfde verpleegkundige gedurende enkele dagen 

dezelfde patiënt verzorgt 

- De voorstelling van de dienst Palliatieve Zorg: dit gedeelte vindt u ook terug in de bibliotheek van de afdeling 

en wordt vooraf reeds op de school gegeven bij het begin van het academiejaar 

o Historiek 

o De visie van Palliatieve Zorg 

o Het ‘leven’ op de afdeling 

o Praktische organisatie van de afdeling  

- Palliatieve zorg is totaalzorg, maar ook detailzorg.  Schenk aandacht aan de kleinste dingen die voor de patiënt 

belangrijk zijn 

- Luister naar welk signaal ook dat patiënt u geeft 

- De patiënt staat centraal en heeft de laatste stem in de zorg 

- Op de afdeling probeert men zaken te doen op tijdstippen die de patiënt zelf wenst en op de manier zoals de 

patiënt het wenst 

- Neem de patiënt altijd ernstig 

- Geduld is uitermate belangrijk. Terminale patiënten hebben letterlijk en figuurlijk de tijd die hen rest 

broodnodig 

- Vertrek steeds vanuit een holistische mensvisie waarbij het fysieke – sociale – psychische en existentiële 

aspect van de mens steeds in elkaar verweven zijn.  

Kompaz   

Op deze afdeling werkt men met het elektronisch verpleegkundig dossier Kompaz.  
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Wij wensen je een zeer aangename en leerrijke stage! 
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Werkpostfiche – risicoanalyse van de afdeling 

 


