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Algemene gegevens 

Verpleegeenheid V01_B3: tel. 5450 
Hoofdverpleegkundige: Jan De Ruijter, tel. 5451 
Specialisme: Heelkunde 
 Pijnkliniek: Medisch coördinator: Dr. Luc Sermeus 
Aantal bedden: 30 
Aantal kamers: 1 pers.: 8 
 2 pers.: 7  
 4 pers : 2 
Bezoekuren: weekdagen 16 – 20 uur 
Specifieke kamers:   — 

 
Specifieke doelstellingen 

 Het beogen van een zo snel mogelijk ontslag door een adequate pre- en postoperatieve zorg te verlenen. 
We trachten te streven naar innovatie op gebied van protocollen en procedures om dit te verwezenlijken. 

 
 
Pathologieën en behandelingen 

Oogheelkunde: 

 cataract 

 Dsaek 

 corneatransplantatie 

 vitrectomie 

 strabisme 

 DALK 

 trabeculectomie 

 ooginfecties + intensieve indruppeling 
 

Orthopedie: 

 voetingrepen, zoals hallux valgus, arthrodese, hamertenen 

 kijkoperaties van de schouder met neerdecompressie, open cuff repair 

 knieoperaties: knie arthroscopies, voorste kruisband plastie 

 handingrepen 

 plaatsen en verwijderen van osteosynthesemateriaal 
 
Urologie: 
 blaasophaling (TOT) 

 TUR blaas en prostaat 

 cystoscopie 

 desondage 

 mictiereëducatie 

 plaatsen neurostimulator 

 vervangen van batterijen neurostimulator 

 penisplastiek, kunstsfincter, penisprothese 
 
Abdominale en plastische heelkunde: 
 laparascopische gastric bypass 

 navelbreuk 

 liesbreuk 

 verwijderen melanomen + reconstructie huid 

 borstreconstructie 
 

 
Pijnkliniek: 
 IV pijnmedicatie 

 Qtenza-studie 

 Infiltraties 

 Dexdor-infusen 
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NKO 

 neusingrepen: FESS, septorhinoplastie 
 keelingrepen: tonsillectomiehyoid-thyreoidpexie, UPPP, inspire 

 ooringrepen: tympanoplastie, BAHA, verwijderen cholesteatoom, chochleair implant, bone bridge 

 caissontherapie+ infusen wegens oorsuizen of perceptiedoofheid 
 
Gynaecologie: 

 TVT of TOT 
 borstbiopsie 

 tumorectomie+snb+oc 

 colpo anterior en –posterior 

 vaginale hysterectomie 

 fertiliteit: pick up 

 curettage 
 
MKA: 

 kaakreconstructies 

 tandextracties, implantaten… 
 

Neurochirurgie: 

 panarterio 

 embolisaties 
 
Thorax- en vaatheelkunde: 

 angiografie 

 foam sclerose 

 (t)EVAR 

 Ct + hydratatieschema 
 
Hepatobilaire heelkunde: 

 laparascopische cholecystectomie 

 thyreoïdectomie 

 plaatsen of vervangen van dialysekatheter 
 
 

Kenmerken van zorgcategorieën 

De duur van de opname van de patiënt is zeer kenmerkend voor onze dienst.  Het kortverblijf zorgt voor de 
hospitalisatie van patiënten die een kleine chirurgische ingreep of een onderzoek moeten ondergaan met 
een maximale hospitalisatieduur van 5 dagen met een zo snel mogelijk ontslag. 
 
De leeftijd varieert vanaf 16 jaar. 
 
 
Meest voorkomende verpleegactiviteiten 

 opname van de patiënt met de nodige specialiteitsgebonden administratie 

 preoperatieve parameters nemen bij de patiënt 

 preoperatieve voorbereiding zoals scheren en wassen 

 vervoer van patiënt  

 bloedname en plaatsen perifere IV katheter 

 medicatie toedienen (IV, SC, IM, PO, per inhalatie) 

 zuurstof toedienen 

 postoperatieve zorgen, observatie en instructies bv: neusspoeling en dampen,  oogverzorging en 
oogindruppeling 

 hygiënische zorgen 

 ontslag en administratie 

 postoperatieve wondverzorging 

 plaatsen van een verblijfssonde en intermittent sonderen 
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 gedurende gans de shift aanvullen van verpleegdossier 
 
 
Overlegstructuren op de VE 

Verpleegkundig niveau: 

 briefing per shiftwissel, bedside briefing 

 dienstvergaderingen 3x/jaar 
 
Met artsen: 

 artsen komen enkel langs bij problemen en voor ontslag van de patiënten 
 
Multidisciplinair overleg: 

 komt zeer weinig voor 
 
 
Verpleegkundige dagindeling op de VE 

06.30 patiëntenoverdracht door verpleegkundige van de nacht 
07.00 opname van patiënten 
07.45 nazicht medicatie 
08.00 toedienen van medicatie en nemen van parameters 
08.30 ontbijt opdienen 
09.00 koffiepauze 
09.15 hygiënische verzorging en verbanden 
 preoperatieve zorgen  

 afhalen van patiënten op ontwaakzaal 

 toedienen van postoperatieve zorgen 
11.00 ontslag van patiënten 
12.00 toedienen van medicatie en opname van patiënten 
12.30 middagmaal opdienen 
12.00 – 14.00 middagpauze in 2 shiften 
 ontslag van patiënten 

 postoperatieve observatie en verzorging 
14.30 patiëntenoverdracht (safetybriefing en bedside briefing) 
15.30 nazicht medicatie 
 doorlopend brengen en halen van patiënten naar OK en kathlab 
16.00 parameters nemen en medicatie geven 
17.30 avondmaal opdienen 
 etenstijd voor de verpleging … 
18.00 opname van patiënten 
 afhalen van avondmaal 

 afhalen van patiënten 

 postoperatieve zorg en observatie 
19.00 start avondverzorging 

toediening medicatie 
parameters nemen  

 opfrissen van patiënten, wondzorg en observatie 
22.00 patiëntenoverdracht 
 
 
Samenwerking met andere disciplines 

 operatiekwartier 

 diëtiste 

 verpleging recovery 

 kinesist 

 artsen 

 soms met dienst patiëntenbegeleiding 

 communicatie met verpleegeenheden waarnaar we patiënten transfereren 
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Vereiste voorkennis en vaardigheden voor studenten 

 theorie verpleegtechnieken 

 anatomie van het skelet, spieren, oog, urinewegstelsel, maagdarmstelsel, NKO en gynaecologie 
 
 
Inscholingsprogramma voor studenten 

— 
 
 

Inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers 

— 
 

Namen mentoren 

Vicky Vervoort  
Aysun Albayoglu  
 
Experten: 
 

hygiëne en veiligheid Kristel Gommers 
pijn en palliatieve zorg Sasia Vervynckt 

TILT — 
MVG Sasia Vervynckt 
geriatrie — 
wondzorg — 
zorg excellence Magda Craenen, Kristel Gommers 
 
 
 


