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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 Heelkunde 2 Short Stay 

 Vind je op straat 72 

 Beschikt over 30 bedden 

 Is een afdeling kort verblijf met vooral volgende veel voorkomende ingrepen: algemene 

chirurgie, ORL, gynaecologie, vaatchirurgie, plastische chirurgie en slaapstudie . 

 De afdeling is open van maandag 6.30u tot zaterdagmiddag 14u. 

 

Je kan deze afdeling contacteren via: 

  09/224.51.72 

 E-mail : heelkunde2@azstlucas.be 

 

Volgende artsen zijn er werkzaam: 

 algemene- en ORL chirurgen, gynaecologen, orthopedisten, internisten. 

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

 

Het team van de afdeling bestaat uit: 

 dienstverantwoordelijke:  

 

 

 

 

 

 Stagementoren: Kenneth Braeckmans, Kathleen Claeys, Marleen Sierens, Sharon Van Lierde, 

Dorien Buyse, Ann Vande Keer, Ellen De Pauw en Anneleen Goedertier 

  Verpleegkundigen 

  Logistieke assistenten 

  Paramedici 

  schoonmaakpersoneel 

 

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

 

mailto:heelkunde2@azstlucas.be
http://www.azstlucas.be/
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Grondplan van het ziekenhuis 
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Profiel van de afdeling 

Veel voorkomende pathologieën 

- Algemeen 
o Appendectomie (lap./open) 
o Cholecystectomie (lap./open) 
o Liesbreuk 
o Navelbreuk 
o Hemoroïden/anaal fisuur 
o Laporascopische maagband 

 

- Gynaecologie 

o Abdominale of vaginale hysterectomie 

o Laparotomie 

o Curettage 

o Laparoscopie 

o IVF 

o Borstoperaties en evt okseluitruiming 

o Borstbioptie 

o Blaas- en baarmoederopnaaiingen 

 

- ORL 

o F.E.S.S. (sinusoperatie) 

o Septoplastie 

o Rhino/septhorhino-plastie 

o Tonsillectomie 

o Ingrepen van het middenoor 

 Tympanoplastie, masto-operatie, reconstructie van  

 Gehoorbeentjesketen 

o Epitarrcis(neus-bloeding) 

o Acute doofheid 

o Acute vertigo 

o Angina 

o Peri-tonsillair abces 

 

- Orthopedie 

o Arthroscopie : knie, schouder 

o Tenniselleboog ( epicondylitis lateralis) 

o Ingrepen t.h.v. enkel – voet 

o Rotatorcuff 

o Dupuytren 

 

- Plastische 

o Facelift/aangezichts-correctie 

o Rhinoplastie 

o Abdominale reductie   

o Borstreconstructie 

o Borstreductie/ augmentatie 
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o Plaatsen van huidenten 

o Liposuctie 

o Blepharoplastie 

 

- Urologie 

o Besnijdenis (circumcisie) 

o Blaasbiopsie 

o Varicocele 

o Vasectomie 

o Prostaatbiopsie 

o Cystofix plaatsen 

o Wisselen cystostomiesonde + blaassonde 

o Urethroscopie (URS) 

o Cystoscopie 

o Condylomata 

o TUR prostaat/blaas 

o Volwassenen  

 hydrocoele, spermatocoele en varicocele 

 blaasbioptie 

 vasectomie 

 cystofix plaatsen 

 wisselen cystostomiesonde 

o kinderen  

 circumcisie 

 phimosis 

 

- Vaataandoeningen 

o Diepe veneuze thrombose 

o Stenose van arterie 

o Varices 

o Plaatsen pacemaker 

o Liesendarterectomie 

o Plaatsen port-a-cath 

o Amputatie teen (middenvoet) 

 

- Slaapstudies 

o Neurologie (1bed) 

o Pneumologie (3 bedden) 

Patiënten komen vanaf 16 uur binnen. Elektroden worden aangebracht. De test duurt tot 7 u ’s morgens. 

 

 

 



Infobrochure Heelkunde 2 

 

 

9 

Behandelingen 

o Anesthesiefiche, 

o Vragenlijst 

o Informed consent 

o Attesten nodig? 

o Medicamenteuze behandeling/pijn- en ontstekingswerende middelen 

o Wondzorg 

o Scheren operatiestreek 

 

 

Onderzoeken 

o Angiografie 

o Punctie onder narcose 

o MR onder narcose  

o Rx 

o Labo 

o Angiografie 

o Veneuze duplex OL 

o Duplex carotiden 

o Mediastinoscopie 

 

Kenmerk van patiëntengroep / profiel 

o Zijn tussen de 20 en 70 jaar, weinig of niet hulpbehoevend bij opname, nemen eerder weinig 

thuismedicatie. Weinigen nemen een bepaald dieet 

o De algemene toestand van de patiënten is goed 

o Patiënten worden opgenomen voor een kleine chirurgische ingreep. 

o De gemiddelde opnameduur varieert van 1 tot 5 nachten 

o Slaapstudies => slaapapnoe, slapeloosheid,…  

o Pre- opnamebalie: patiënten worden pre- operatief op voorhand gezien. 

 

 

 

Verpleegactiviteiten 

- Basiszorgen 

 

o Goede lichaamshygiëne geven aangepast aan de noden van de patiënt, vb.  

bedbad, bad of douche geven, hulp aan lavabo, zelfzorg stimuleren evenals aandacht voor de haren, 

gebit,  nagels en conditie van de huid 

o Controle van parameters: T° - Polsslag – Bloeddruk – bijhouden van diurese –  controle ademhaling 

en saturatie 

o Toedienen van medicatie: per os – SC. – I.M. – I.V 

Een onderzoek volgen? Vraag het 

gerust! 
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o Infuusbeleid: plaatsen van infuus (in combinatie met bloedafname) – vervangen van infuus – 

verwijderen van infuus 

o Omschrijven van verpleegkundige problemen, actie plannen en evalueren 

o Assisteren bij bepaalde onderzoeken 

o Observeren op psychisch, fysisch en sociaal vlak 

o Verpleegkundige problemen omschrijven 

o Patiënten met B.S. die zichzelf al wassen steeds I.T. geven en B.S fixeren thv bovenbeen. (enkel bij 

de man) 

o Nakijken wonden of ze al dan niet moeten verzorgd worden. 

o Observatie urine, redons, inf. continue spoeling, ronde drains, algemene toestandhoren bij de 

basiszorg 

o Pré- operatief scheren en lavement toedienen 

o Zorg ervoor dat de patiënt goed geïnstalleerd is: bel en glas water bij de patiënt 

o Administratieve taken; opnames, anamnese, dossier in orde maken 

o Vervoer en begeleiden van patiënten naar operatieafdeling 

o Ontslag in orde maken 

 

- Specifieke behandelingen 

o Ademhalingsstelsel 

 O2 –therapie 

 Aerosoltherapie 

 stimuleren tot opzitten 

 toedienen medicatie 

 ademhalingskine door kinesist evenals tapotage 

 Toedienen van zuurstof 

 via centrale leiding 

 met O2-bril 

 met O2-masker 

 Toedienen van aërosol + klaarmaken van aërosolmedicatie. Aërosolmasker  

 Steeds met perslucht (stand tussen 6 à 10 liter) 

 Kant en klaar medicatie monodosis of spuiten met Klaargemaakte oplossing 

 Verstuiven moet je zien (rook) en horen (sissen) 

 verstuivers: gasvormige puff of poedervormig (discus, aeroliser, turbohaler) 

(Aanleren aan patiënt. Belangrijk! Hoeveel maal te gebruiken. Eventueel wordt een 

volumatic aangewend). 

 

o Bloedsomloopstelsel 

 Stimuleren om zowel passieve als actieve oefeningen te doen afhankelijk van de pathologie 

 Controle van bloeddruk en pols (opgelet bij borstamputaties andere zijde nemen) 

 Toedienen van bepaalde bloedverdunnende medicatie - per os, SC. - I.V   

 Bloedtransfusies 

 Aandacht voor insteekplaats van perifeer infuus (roodheid, zwelling,…) 

 Angiografie: angiografische patiënten worden op onze afdeling dikwijls opgevolgd. Steeds is 

er een radiologische begeleidingsfiche 

 Aandacht voor bloeding punctieplaats 

 Aandacht voor drukverband   

 Dikwijls bedrust gedurende enkele uren of 24 uur. 
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o Spijsverteringsstelsel 

 Stimuleren om op te zitten, eventueel rond te lopen, aangepaste voeding aangenaam 

maken, zorgen voor een rustige omgeving, ongemakken voorkomen, voldoende laten 

drinken 

 Toedienen van medicatie ter preventie van post- operatief braken 

 Eventueel plaatsen van een maagsonde 

 Toedienen van een lavement of andere laxativa 

 Lavementen: klein lavement : zoals Fleet®, Microlax® 

 Bij een aantal ingrepen, patiënt laten eten (opklimmend) na flatus/darmwerking 

o Urogenitaal stelstel 

 Plaatsen van een eenmalige- of verblijfkatheter bij mictieproblemen of retentie 

postoperatief vb na liesbreuk, TOT,… 

 Volgen van diurese en bijhouden van urinedebiet 

 Supra-pubische sonde verzorging 

 Observatie van 1ste mictie postoperatief ev globus nagaan! Bladderscan wordt hiervoor 

gebruikt 

o Huid en zintuigen 

 Zorgen voor een intacte huid, is deze reeds beschadigd (wonden) erop  toezien dat herstel 

bekomen wordt 

 Bij verminderde werking de tekorten proberen op te vangen, zoeken naar oplossingen 

samen met de patiënt, evt. herstel betrachten  (gehoorapparaat – bril) 

 Decubituspreventie en/of verzorging, verbandwissel zo nodig 

 Aanbrengen van voorgeschreven lotion of crème’s 

 Inbrengen van bepaalde medicatie vb. oogdruppels, neusspray,Oordruppels,… 

 Decubituspreventie 

 Pre-operatief scheren met tondeuse 

 

o Voeding en vochttoediening 

 Nagaan of de patiënt al dan geen slikproblemen heeft (evt. logo vragen) 

 Zorgen voor een goede rechtzittende houding en positionering van het hoofd 

 Zorgen voor een aangepaste voeding (vooral bij ORL-patiënten) 

 Eten geven volgens patiënt zijn ritme 

 Voorkomen van slikpneumonie 

 Patiënt voldoende vocht geven 

 SOS aanvullende voeding starten (vooral bij ORL-patiënten) 

 Bij infuustherapie 

 plaatsen in minst mobiele arm (belangrijk! Niet bij CVA) 

 risico van overvulling voorkomen (gebruik hiervoor infuuspomp of debietregelaar) 

 voorkom onnodig herprikken van het infuus (goede fixatie) 

 opgelet bij patiënten met borstamputatie, infuus niet in arm van de geopereerde 

kant 

 Bijhouden voedings – en vochtbalans 

 Nagaan of pat. nuchter moet blijven ja of neen 

 Indien nodig de maaltijd voorbereiden bij de pat., eventueel pat. eten geven 

 Nagaan of pat. voldoende eet en drinkt 

 Zorgen voor een comfortabele houding tijdens de maaltijd 

 Controle juist dieet  
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 De logistieke assistentes en verplegenden zorgen voor de voedselbediening. De studenten 

kunnen hier hulp bieden. Er steeds attent op zij of de patiënt nuchter moet zijn voor het 

onderzoek of operatie 

 De patiënt steeds een goede houding geven -> voorkomen van een slikpneumonie 

 Er zijn verschillende diëten, de meest voorkomende zijn 

 Diabetesdieet 

 L.V. (lichtverteerbare voeding) 

 Vloeibaar (vooral bij ORL-patiënten) 

 Restenarm 

 Gesneden (vb bij schouderoperatie’s) 

o Mobiliteit 

 Kine inschakelen voor passieve mobilisatie 

 Ergo inschakelen (transfers oefenen, hulpstukken) 

 Patiënten stimuleren om op te zitten in de zetel en comfort geven 

 Bij vaatoperatie wachten op advies van de chirurg 

 Patiënt zo vlug mogelijk mobiliseren na ingreep 

 

o  Hygiëne 

 Stimuleren tot zelfzorg, patiënt laten doen wat hij nog kan 

 Geven van een bedbad  of douche (wondjes afdekken) 

 Aandacht voor detailzorgen (oog-, oor-, neus-, hand- en mondhygiëne) 

 Scheren, nagelverzorging, naveltoilet 

 Gebruik een verzorgende lotion of huidbeschermende zalf (Inotyol®) 

 Regelmatig kledij en incontinentiemateriaal wisselen 

 Respecteer privacy 

 Preventie van infectie en contaminatie (vb. MRSA) 

 

o Fysieke beveiliging 

 Steeds zorgen voor beveiliging, (post-operatieve verwardheid) vb. onrusthekkens  

 omhoog, bij onrustige patiënten fixatiemateriaal aanwenden zoals een voorzettafel, 

fixatiegordel, polsbinden, verpleeglaken… (min. 3 puntsfixatie) 

 Bed in de laagste stand zetten bij het verlaten van de kamer 

 Nagaan of de pat. voldoende veilig ligt in bed. Is dit niet het geval dan brengt men 

bedsponden aan.  Is dit nog niet voldoende, moet men overleggen om eventueel 

fixatiemateriaal aan te brengen 

 Er voor zorgen dat het belsignaal en drank altijd in het bereik van de patiënt ligt. 

o Assistentie bij medische handelingen 

 Gebruik van spuitpompen en druppeltellers 

 Manueel blaasspoeling: meestal 2 maal per dag of meer indien nodig met fysiologische 

oplossing 

 Inkorten ronde drain: wordt in 2 maal gedaan, en loopt steeds af in een urinezakje 

 Een rond drainzakje wordt geledigd om 6 uur door de nachtdienst. 

 Plaatsen wieken 

 Verblijfsonde plaatsen en éénmalige sondage bij man en vrouw 

 sonderen bij de man met een tienmannsonde Ch 16 

 Bij de vrouw met Ch 14 
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 Plaatsen infuus 

 Perifeer 

 Via poortkatheter 

o Verwijderen redon: steeds onder toezicht van een verpleegkundige 

o Aanleren aan de patiënt: neusspoeling na FESS-operatie 

o Verzorgen van DAV 

Woordverklaring & gebruikte afkortingen 

Anale fissuur Anaal scheurtje 

Appendectomie Verwijderen van de blinde darm 

Borstbiopsie Nemen van een stukje van het borstweefsel voor 

onderzoek 

Carotisoperatie Verwijderen van kalkaanslag in de halsvaten 

Cholecystectomie Verwijderen van de galblaas 

Circumcisie Besnijdenis, verwijdering van de voorhuid van de penis 

of van de clitoris; bij fimose is circumcisie soms 

noodzakelijk 

Colporafie Opnaaiing 

Conisatie Kegelvormige excisie van het onderste deel van de 

cervix; zowel diagnostisch als therapeutisch toegepast; 

ook wel exconisatie genoemd. 

Dilatatie Verwijding van een bloedvat 

Divertikels Uitstulpingen in de darmwand 

Dupuytren Schrompeling van het peesblad van de handpalm, 

waardoor de vingers in buigstand worden gedwongen 

ERCP Endoscopische retrograde cholangio- 

pancreaticografie 

ESWL Niersteenverbrijzelaar 

Eventratie Het uitpuilen van de buikingewanden door een 

breukpoort 

Exudaat Wondvocht 

Hemicolectomie Verwijderen van een deel van de dunne of dikke darm 

Hemorroïden Aambeien, (verwijderen van) uitstulpingen anaal 

Hysterectomie Verwijderen van de baarmoeder 

Liesbreukoperatie Een breuk door het lieskanaal 
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Maceratie Verweking 

Mediastinum Weefsel en organen tussen de twee longen 

Mediastinoscopie Bekijken van het mediastinum  

Partiële borstresectie met 

okseluitruiming 

Verwijderen van een tumor uit de borst, samen met de 

okselklieren. Dit om metastasen of uitzaaiingen te 

voorkomen of weg te nemen 

Peri-anale fistel (verwijderen van) een anale fistel (gang) 

Rhinoplastie / septo- 

rhinoplastie 

Chirurgisch bijwerken van neus en neustussenschot 

Rotatorcuff Ingreep aan schouder  

Septoplastie Chirurgisch bijwerken van het neustussenschot 

Stenose Vernauwing van een opening of kanaal, kan 

veroorzaakt worden door verstopping door vreemde 

lichamen of afscheidingsproducten, door afknikking, 

littekenvorming, gezwellen 

TESE Scrotaal afname van spermacellen 

Thoracoscopie Bekijken van de pleuraholte met een thoracoscoop 

Thrombose Vorming van een thrombus in een ader, slagader of in 

het hart 

TUR blaas – prostaat verwijderen van de prostaat of blaaspoliepen via de 

ureter 

Tonsillectomie Verwijderen van de amandelen 

TVT / TOT Opnaaiing (optrekken) van de blaas 

URS Uretroscopie 

Varices (Verwijderen van) spataders  

VPPP Uitgebreide operatie aan verhemte, huig en 

amandelen 

 

 

  



Infobrochure Heelkunde 2 

 

 

15 

Organisatie van de afdeling 

Dagschema 

Vroegdienst 

6u30 - 6u45 Overdracht N - V 

6u45  

7u – 8u Uitvoeren van controles van parameters 

afkoppelen van de slaapstudies 

Uitdelen medicatie per unit 

Opnames en vervoer naar operatiezaal 

Uitdelen van ontbijt 

8u Overdracht naar dienst – of dagverantwoordelijke 

8u30 Vroegdienst: ochtendverzorging per unit 

Dagdienst: opnames en vervoer naar operatieafdeling 

11u Regelen van ontslagen, toeren met artsen 

12u30 vervoer met logistieke medewerker naar operatieafdeling en 

afhalen, instaleren op de kamer 

Opnames regelen 

Opdienen middagmaal samen met log. medewerker 

13u30-14u12 Overdracht L via bedside report methode 

Vervoer met logistieke medewerker naar operatieafdeling en 

afhalen, Instaleren op de kamer 

Nemen van parameters 

Uitdelen van medicatie en regelen ontslagen 

Tussendoor: Beloproepen beantwoorden 

Studenten begeleiden 
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Laatdienst  

13u30 Overdracht V- L via bedside report methode 

14u Vervoer met logistieke medewerker naar operatieafdeling en 

afhalen, Instaleren op de kamer 

Nemen van parameters 

Uitdelen van medicatie en regelen ontslagen 

15u Namiddagtoer 

Vervoer met logistieke medewerker naar operatieafdeling en 

afhalen, Instaleren op de kamer 

Nemen van parameters 

Toeren met de artsen 

Uitdelen van medicatie en regelen ontslagen en dossier 

afwerken 

16u45  

18u Avondtoer 

Vervoer met logistieke medewerker naar operatieafdeling en 

afhalen, instaleren op de kamer 

Nemen van parameters 

Uitdelen van medicatie en regelen ontslagen 

Verslaggeving in patiëntendossiers (de gehele dag door!) 

Opmaak van bedden, in orde brengen van kamers 

tussendoor Beloproepen beantwoorden 

Familie te woord staan 

Studenten begeleiden 

20.45 u Overdracht naar ND 
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Nachtdienst  

20.45 u Overdracht L – N 

Medicatie  patiënten installeren voor de nacht 

Aanpassen medicatiefiches  

22u – 06u  Infusen vervangen en controleren 

Controle parameters 

Medicatie geven 

Beloproepen beantwoorden 

Doorschrijven van volgbladen en algemeen overzichtsblad 

Opmaken van bedden 

Dossiers klaarmaken voor volgende opnames 

Patiëntendossiers invullen 

Controle slaapstudiepatiënten, curven,… 

06u30 Patiënteninfo uitprinten volgens aantal vroegdiensten 

Overdracht N - V 

   

 

  

Diensturen verpleegkundigen 

Dagdienst: 8u tot 16u42 (1u pauze). 

Vroegdienst: 06u30 tot 14u12 (geen pauze) 

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

Nachtdienst: 20u45 tot 06u45 (geen pauze) 
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Diensturen studenten 

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

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 

Afdelingsgebonden tips 

- Draag zorg voor het materiaal, wees kostbewust 

- Er is altijd werk op een afdeling (aanvoelen, zien, …) 

- Draag je steentje bij tijdens overdrachtsmomenten (observaties, vragen stellen, rapportering) 

- Kom goed voorbereid naar de stage ( infobrochures, cursussen, doelstellingen) 

o Lees de infobrochure 

o Herzie de algemene anatomie en fysiologie  

o Herzie de technieken die je reeds zag 

o Formuleer heel duidelijk je doelstellingen voor deze stage 

o Probeer zoveel mogelijk te oefenen! 

- Goede en gepaste omgangsvorm: hoffelijkheid, verzorgd voorkomen, verzorgde taal 

- Van de student verwachten we  

o Nakomen van afspraken 

o Vermogen van degelijk oberveren en rapporteren 

o Aanpassingsvermogen 

o Doorzettingsvermogen 

o Verantwoordelijkheid 

o Engagement: begaan zijn met de zorg om patiënten en met eigen leerproces 

o Leergierigheid: vragen stellen 

o Positief kritische ingesteldheid 

o Geen handelingen stellen waartoe men nog niet bevoegd is! 

o Geen handelingen stellen waarvan je niet zeker bent, of waarbij je je niet zeker voelt 

o Open en eerlijke communicatie met verpleegkundigen 

o Respect voor patiënten, aandacht voor privacy, respecteren beroepsgeheim. 

 

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 

 

 


