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Algemene gegevens 

 
Hoofdverpleegkundige: Kristien Slabbaert, tel. 03 821 5993 

tel. VE V02@D0: 03 821 5996 
 
Specialisme: 

 
Oncologie 

Diensthoofd:  Prof. dr. M. Peeters 
  
Aantal kamers:   28 bedden, verdeeld over twaalf 1- en acht 2-persoonskamers 
  
Bezoekuren: standaard van 14-20 u. 

uitzondering op éénpersoonskamers na overleg met verpleging 
 
 
Specifieke doelstellingen 

 
Hoogwaardige verpleegkundige totaalzorg bieden: 

 Acute zorg 

 Palliatieve en terminale zorg 

 Studie fase I, II en III 
 
 

Pathologieën en behandelingen 

 
Pathologieën 

 Vaste tumoren van medische oncologie en thorax-oncologie: staging en behandeling 
Behandeling :  

 Chemotherapie 

 Target therapie 

 Radiotherapie 

 Immunotherapie 

 Gecombineerde chemo-radiotherapie 

 Hormonale therapie 

 Palliatieve zorg 

 Terminale zorg  

 Zorg in stervensfase 

 Secundair: alle complicaties in oncologische setting: koorts, pijn, diarree, braken, obstructie, 
ondervoeding, zwakte door achteruitgang van algemene toestand, leukopenie, trombopenie, 
stomatitis,... 

 
 
Kenmerken van zorgcategorieën 

 

 Het overgrote deel van de patiënten is matig tot sterk hulpbehoevend wat betreft de verpleegkundige 
basiszorgen t.g.v. verzwakking, voedingsproblemen en stoornissen in het CZS en beenderstelsel.  

 Alternatieve mogelijkheden tot voedselinname, decubituspreventie en pijnbeleid zijn grote 
aandachtpunten.  

 In de visie van totaalzorg gaat de aandacht, naast de fysieke zorg, ook naar educatie en psychologische 
begeleiding van patiënten en hun naasten.  

 Multidisciplinair werken is een must om de oncologische patiënt en zijn familie zo goed mogelijk te 
ondersteunen en te begeleiden in de verschillende fasen van het ziekteproces. 

 
 
Meest voorkomende verpleegactiviteiten 

 

 ADL- activiteiten en training patiënt: aangepaste hulp bij hygiëne, mobiliteit, uitscheiding en voeding 

 Comfortzorg in acute, palliatieve, terminale en stervensfase, inclusief de palliatief gesedeerde patiënt, 
euthanasieprocedure en lijktooi 

 Plaatsen maagsonde en microsonde – zorgen aan PEG-sonde 



 

Profielschets VE V02@D0 Oncologie 

Profielschets 

7.0.0 

3/09/2020 

 
 

Geldig in MOCA - oncologie Pagina 2 / 6 
Docnr: 00098790 

 

 Toedienen van sondevoeding en educatie patiënt en/of familie 

 TPN  

 Decubituspreventie  

 Valpreventie 

 Wondzorg 

 Registratie fysieke en vitale parameters + NEWS 

 Zorgen aan het ademhalingsstelsel: O2-therapie, aërosol, canulezorg, thoraxdrainage 

 Infusen en IV medicatie, inclusief toedienen van anti-tumorale middelen 

 Toedienen bloed en bloedderivaten 
 
Specifiek voor de VE 
 

 Toedienen van anti-tumorale middelen: IV, IA, IP, IT, PO, IH en educatie patiënt  

 Veilig omgaan met secreties na toediening van anti-tumorale middelen (zie folder) 

 Radiotherapie: opvolgen neveneffecten 

 Wondbeleid: oncologische wonden, radiatiewonden, … 

 Psychosociale begeleiding en opvang van patiënt en familie / bijwonen slecht nieuwsgesprek 

 Vochtbeleid: opvolging en bijsturing 

 Zorg aan poortsystemen en centrale katheters 

 Assistentie bij puncties (ascitespunctie) 

 Peritoneale dialysekatheter voor ascitesdrainage 

 Pijnbestrijding 

 Specifieke mondzorg 

 Specifieke wondzorg in overleg met wondzorgverpleegkundige 

 Ontslagvoorbereiding met aandacht voor inschakelen van thuisverpleging, palliatief netwerk, regeling 
home-TPN, O2 thuis, … 

 
 
Overlegstructuren op de VE 

 
Verpleegkundig niveau: 

 3 x / d patiëntenoverdracht (SBAR-briefing) 

 1 x / 3 maanden teamoverleg 

 Wekelijkse teamvergadering ikv continu verbeteren 
 
Met artsen: 
 Dagelijkse zaalronde door ASO  

 Briefing tussen arts en verantwoordelijke VK voor en na zaalronde indien niet mee getoerd wordt door 
VK 

 Min 2x/week zaalronde door ASO met superviserend staflid + verantwoordelijke VK  
 
Multidisciplinair overleg: 

 Dagelijks overleg met dienst patiëntenbegeleiding, kinesist en diëtiste 

 Overleg met pijnkliniek en PST waar nodig 

 Overleg met de verschillende psychologen en/of trajectbegeleiders van het  MOCA ivm begeleiding van 
patiënten en familie: vraaggestuurd 

 Overleg met studieverpleegkundigen ivm studieprotocols en behandeling van patiënten 

 Wekelijks multidisciplinair overleg met zaalartsen, psychologen, patiëntenbegeleiding, diëtist en 
verpleging om het beleidsplan voor de patiënt af te stemmen 

 Studenten:  
- dagevaluatie met betrokken VK 
- tussentijdse en eindevaluatie af te spreken met mentor 

 
Nieuwe medewerker: 

 Voor elke nieuwe medewerker is er een 1e evaluatiegesprek binnen de 4 maand na aanvang van de 
arbeidsperiode, gevolgd door een jaarlijkse evaluatie 
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Verpleegkundige dagindeling op de VE 

 
06.30 u. - patiëntenoverdracht 
7.00 u.   - controle parameters: NEWS (inclusief gewicht, glycemie en urinecontrole 

en afsluiten van vochtbalansen) 
- controleren en toedienen van medicatie 
- ontbijt / sondevoeding 
- opname van geplande patiënten, meestal door omloopverpleegkundige  
- ochtendzorg 
- afsluiten cyclische TPN (10 u.) 
- ontslagvoorbereiding (indien mogelijk ontslag < 12u) 
- starten schema’s anti-tumorale middelen na validatie door arts 

- ontslagvoorbereiding 
  
12.00 u. - middagmaal / sondevoeding  

- controleren en toedienen van medicatie / glycemiecontrole 
- koffietoer 
- bijsturen verpleegacties na artsenronde 

  
14.30 u. - patiëntenoverdracht (safetybriefing en bedside briefing) 
15.00 u. - controle en toediening medicatie + opvolgen schema’s anti-tumorale 

middelen 

- namiddagverzorging 
  
17.00 u. - avondmaal / sondevoeding 

- controle en toediening medicatie / glycemiecontrole 

- avond verzorging 
- bijsturen beleid + opnameplanning 

  
18.00 u. - TPN opstarten 

- controle en toediening medicatie  
- controle DOTS + klaarleggen bloed- en staalafnames voor volgende dag 

  
20.00 u. - parameters: NEWS  

- avondzorg 
 
22.00 u. 
 
 
 
 
 

 

- patiëntenoverdracht  
- medicatie klaarzetten voor de volgende dag 
- nachtverzorging 
- medicatie toediening / glycemiecontrole 

- continue bijsturing verpleegkundig handelen ifv kliniek en medische 
interventies  

05.30 u. - bloednames 
- aanpassingen in I-transport 
- patiënten voorbereiden voor onderzoek, chirurgische ingreep 

 
Vaste dienstgebonden afspraken:  
- wegen op maandag en donderdag 
- vervangen aërosolmasker, O2-masker, opvangrecipiënt blaassonde op maandag 
 
 
Samenwerking met andere disciplines 

 

 Kinesisten 

 Diëtisten 

 Patiëntenbegeleiding 
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 Psychologen 

 Pastorale dienst 

 Pijnkliniek 

 PST 

 PHA 

 Apotheek 

 Labo 

 Raadplegingen en hospitalisatieafdelingen voor planning onderzoeken / therapie of overname patiënten  

 Onco-hematologisch dagziekenhuis en researchafdeling 

 Radiotherapie  

 Thuisverpleging 

 Palliatieve centra 

 Mortuarium 
 
 
Vereiste voorkennis en vaardigheden voor studenten 

 

 Je hebt inzicht in en kennis van de verpleegkundige basiszorgen. 

 Je kan steriel werken. 

 Je kent de basisprincipes bij het toedienen van medicatie, het nemen van parameters, wondzorg en kan 
hierover gepast feedback geven. 

 Je kijkt de procedures na: TPN, IV poortsysteem (verzorgen, aanprikken, naald verwijderen). 

 Je kan in team werken. 

 Zelfreflexie: je laat je dagelijks evalueren door de verpleegkundige waar je mee gewerkt hebt, en 
daarnaast evalueer je ook jezelf. Je gaat kritisch om met feedback. 

 Je hebt een basis aan theoretische kennis over kanker, de verschillende soorten behandelingen en   
onderzoeken. 

 Je hebt inzicht in de psychische, emotionele, sociale en financiële aspecten van de kankerpatiënt en 
stelt jezelf sociaal en empathisch op. 

 Je kan veilig omgaan met anti-tumorale middelen en uitscheidingsproducten 

 Je toont interesse en neemt eigen leerproces actief in handen. 
 
 
Inscholingsprogramma voor studenten 

 
Tijdens een eerste verkennend gesprek wordt, afhankelijk van het niveau van de student, een eerste 
planning opgemaakt, met gerichte doelstellingen, rekening houdend met de duur van de stage. 
Bij de aanvang van de stage worden evaluatiemomenten vastgelegd. Zie ook vereiste voorkennis en 
vaardigheden voor studenten.  
 
Breng portfolio mee en noteer werkpunten uit de vorige stage. 
 
Definieer je doelstellingen voor deze stage. 
 
 
Inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers 

 
Inscholing aan de hand van stappenplan: (zie ook begeleidingsboekje nieuwe medewerker) 
 
1e maand:  
Verpleegkundige basiszorg en inzicht krijgen in de specificiteit van de VE 
Je wordt gelinkt aan een ervaren verpleegkundige (mentor) die erop toeziet dat je zelfstandig leert 
functioneren en de dienstgebonden procedures weet terug te vinden en onder de knie krijgt.  
 
1° maandag om 14 u.: deelname aan instructieles AccuCheck op labo 
 
Centaal OriënteringsProgramma UZA volgen = info UZA-breed beleid 
 
tot 3 maanden:  
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Inscholen van de meer specifieke technieken en verzorgingen en het leren kennen van anti-tumorale 
middelen 
 
tot 6 maanden:  
Verder specialiseren tot een volwaardige oncologische verpleegkundige. 
Kwaliteitsbeleid van de afdeling en het UZA eigen maken en ondersteunen. 
 
Nieuwe verpleegkundigen bezitten de beroepstitel oncologie of zijn bereid de banaba in de oncologie te 
volgen. 
 
 
Stagetrajecten en meeloopdagen 

 

 Onze dienst maakt samen met de afdeling hematologie en het oncologisch hematologisch 
dagziekenhuis deel uit van het oncologisch zorgtraject. 

 
 
Namen referentieverpleegkundigen en experten 

 
Volledige lijst staat in onze uitgebreide brochure 
 

- Pijn en palliatieve: Iny Leirs 
Véronique Deschacht 

  

- ZHhygiëne en veiligheid: — 
  

- TILT: Ouasima Abazik 
  

- Geriatrie: — 
  

- Wondzorg: Véronique Deschacht 
Kristof Braspennincx  

 
  

- Cytostatica: Caroline Le Clef 
Iny Leirs 
Hilde Verachtert 
Katleen Aelbrecht 
Liesbeth Fransen  
Reiner Jansen 
Ouasima Abazik 

 
  

- MVG: Sofie Ferrari 
Véronique Deschacht  

  

- Zorg excellence: Véronique Deschacht 
Ouasima Abazik 

  

- Procedures: Sofie Ferrari  
 
 
Namen mentoren 

 
- Reiner Jansen 
- Elke Selderslaghs 
- Leonie Weemaels 
- Anke Keustermans 
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Stage-aanbod voor zorgkundigen 

 
- Aanbod om zich in de zorgkundige competenties te bekwamen: observatie, zorg, persoonlijke vorming. 
 
 


