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Algemene gegevens 

 
HOOFDVERPLEEGKUNDIGE : Krist Van Eycken tel. Krist: 5601 

tel. VE V10@B4: 5600 – 5605 (mobiel) 
tel. medium care: 5649 

SPECIALISME: Neurochirurgie DIENSTHOOFD:  prof. dr. Tomas Menovsky 
SPECIALISME: Thorax- en vaatheelkunde DIENSTHOOFD:  prof. dr. Jeroen Hendriks 
    
 AANTAL BEDDEN: 

AANTAL KAMERS:
  
  

26  
1 pers.: 16 
2 pers.: 5 

 
   SPECIFIEKE KAMERS:  medium care (5 bedden): 

421-423-245-427-429 
BEZOEKUREN:    Alle dagen vanaf 14u 

medium care: 12-13 uur / 17-19 uur 

 
 
Specifieke doelstellingen 

 
- Optimaliseren van het verstrekken van  informatie aan patiënt en zijn familie 
- Bieden van kwalitatief multidisciplinaire totaalzorg  aan  de patiënt, aangepast aan de specifieke noden 

van elk individu 
 

 
Pathologieën en behandelingen 

 
PATHOLOGIEËN BEHANDELINGEN 

 
Neurochirurgie:  

 rug- en nekpathologie - laminectomie 
- discectomie 
- fusies wervelkolom 
- corporectomie  
- plaatsen neurostimulator 

 
 hersenpathologie 

- hydrocephalie 

- bloedingen 

- tumoren 

- coma 
 

- (ventriculoperitoneale) shunt 
- embolisaties  
- tumorresectie 
- drainage bloeding 
- ELD, EVD  

 

 spasticiteit 
 

- inplanten Baclofen®-pomp 

  trauma 
paraplegie 
tetraplegie 
wervelfracturen 

  

- fusie wervelkolom 
- multidisciplinaire behandeling 

 

 Neuro-vasculaire problematiek 
            -  AVM 
            -  Aneurysmata 

 

 
- embolisatie 
- clipping 
- coïling 
- cerebrale bypass 

 
Thorax- en vaatheelkunde:  
 arterieel vaatlijden 

 

- femoropopliteale bypass 
- carotisendarterectomie/carotisstent 
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 Aortadissectie (type B) 

 

 
- stenting en dilatatie (interventieradiologie) 

 
- TEVAR/EVAR 

 thoraxtrauma 

 

- thoraxdrainage 
- multiple rib# + longcontusie 

- ORIF ribben/sternum 
 

 longtumoren - mediastinoscopie 
 
- RATS 
- VATS 

thoracotomie 
lobectomie 
pneumonectomie 

 
 
 
Kenmerken van zorgcategorieën 

 
Wij leggen ons vooral toe op zwaardere neurochirurgie, thoraxchirurgie en traumatologie. 
 
Door het aantal MC bedden heeft de afdeling een technisch karakter. 
 
Patiëntenpopulatie: 

- vaatheelkunde: oudere patiënten, cardiaal belaste patiënten, diabetespatiënten, multipathologie 

- thoracale heelkunde: polytraumapatiënten, pijnbehandelingspatiënten, alle longoperaties 

- patiënten na hersenbloeding 

- neurotraumata 

- zwaardere rugchirurgie 

- implantatie van elektroden… 
 

 
Meest voorkomende verpleegactiviteiten 

 
- neurologische observatie 
- comazorg 
- totaalzorg: hoge graad van hulp bij basiszorgen: hygiëne, mobiliteit, uitscheiding, voeding 
- decubituspreventie 
- wondzorg 
- early warning score meten en interpreteren 
- monitoring: neurologisch, cardiaal en pulmonair 
 
 
Specifiek voor de VE: 
- thoraxdrainages en andere drainagesystemen 
- opvolging  comaschaal 
- monitoring (medium care) 
- neurologische observatie 
- ICP: intracraniële drukmeting 
- zorg voor patiënten met NAH 
- patiënten met slikproblemen 
- multipathologie 
 
 
Overlegstructuren op de VE 
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Verpleegkundig niveau: 
- patiëntenoverdracht 3x/dag (incl. safety briefing; bedside briefing bij overdracht vroege → late) 
- dienstvergaderingen 4x/jaar 
- V10-nieuws (= periodieke informatie) 
- Evaluatiegesprekken 1x/jaar 
 
Met artsen en andere: 
neurochirurgie 

- maandagochtend (8u-9u) neurochirurgische staf 
- dagelijkse artsenronde 
- 1x/week multidisciplinaire patiëntenbespreking op  (HV, artsen, patiëntenbegeleiding, kinesisten, 

logopedist, ergotherapeut) 
- dagelijks 'afsluitend contactmoment' 
 
thorax- en vaatheelkunde 

- dagelijkse artsenronde 
- wondcontrole op dinsdag en  vrijdag  
- 1x/week (vrijdag ) multidisciplinaire patiëntenbespreking (HV, artsen, patiëntenbegeleiding, kinesisten) 

- dagelijks 'afsluitend contactmoment' 
 

 
Verpleegkundige dagindeling op de VE 

 
06.30 uur  - patiëntenoverdracht 
 - nazicht dossiers van OK patiënten voor die dag 

- nazicht en toedienen ochtendmedicatie (Q-care) 
- opname patiënten voor ingreep zelfde dag 

 - ontbijt en early warning score controle 

 - ochtendverzorging 

 - patiënten afhalen van PACU 
- voorbereiden van ontslag van patiënten  

  
12.00 uur - middagmaal 
 - middagverzorging 

 - ontslagen regelen 

 - overname IZ patiënten liefst voor 12u 

  
14.30  - 15.00 uur - patiëntenoverdracht (safety briefing en bedside briefing) + lean moment aan 

bord 
15.00 uur - controle medicatie avondtoer (Q-care) 
 - parametercontrole en wondcontrole 

 - namiddagverzorging 

 - voorbereiden dossiers operatiepatiënten en onderzoeken volgende dag 

  
17.00 uur - avondmaal 
 - avondverzorging 

 - opname nieuwe geplande patiënten 

  
22.00 uur - patiëntenoverdracht 
  
vanaf 22.30 uur - nachtverzorging 
 - klaarzetten medicatie (Vanas- kast) 

 - bloedname 

 - patiënten klaarmaken voor OK 

 
 
Samenwerking met andere disciplines 
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- thorax- en vaatheelkunde: fysiotherapie, vaatlabo,  pneumologie, voetkliniek,  patiëntenbegeleiding, 
pijncentrum, (interventie) radiologie 

 
- neurochirurgie: endocrinologie, neurologie, fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, interventie radiologie, 

patiëntenbegeleiding, pijncentrum 
 
 
Vereiste voorkennis en vaardigheden voor studenten 

 
- Thorax- en vaatheelkunde: 
 - basiskennis anatomie en fysiologie: bloedvaten en longen 

- basiskennis ingrepen op bloedvaten en longen 
- wondverzorgingen: werkwijze en steriliteit 
- vasculaire observatie 
- theoretische kennis thoraxdrainage 

 
- Neurochirurgie: 
 - basiskennis anatomie en fysiologie van het centrale zenuwstelsel en de hersenen 

- neurologische observatie 
- kennis over de intracraniële drukproblematiek 
- kennis van de totaalzorg van de comapatiënt (canulezorg, mondzorg, wisselhouding, …) 

- kennis van Glasgow Coma Schaal 
 
 
Inscholingsprogramma voor studenten 

 
De studenten krijgen een mentor toegewezen. 
Zie ook ‘vereiste voorkennis en vaardigheden’ voor studenten. 
Zij krijgen de kans om satellietstages te doen (zie verder). 

 
 

Inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers 

 
Het geleidelijk integreren van de verpleegkundige op basis van: 
- voor neurochirurgie:  

- basiscursus neuro-anatomie en neurochirurgie voor verpleegkundigen (boek Brein en Zorg- Rudy 
Baumans en Katrin Gillis.) 

- procedures voor neurochirurgie (docbase) 
- procedures  voor de interventieradiologie (docbase) 

 
- voor thorax- en vaatheelkunde: 

- boek over longziekten (prof. dr. W. De Bakker) 
- porcedureboek  voor thorax- en vaatheelkunde (docbase) 
- bijscholingsmoment thoraxdrainage door arts 

 
- introductieboekje voor de nieuwe collega 

 
 

stagetrajecten en meeloopdagen 

 
Satellietstages verbonden aan dienst V10: 
 

 Interventieradiologie 

 Operatiekamer 

 Intensieve zorg 

 Logopedie 

 Ergotherapie 

 Fysiotherapie 
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Namen referentieverpleegkundigen en experten 

 
Referentieverpleegkundigen: 
  
Pijn en palliatieve zorg Bart Vaes 
Hygiëne en veiligheid Goedele Heylen 

Heidi Van der Rauwelaert 
MZG Nancy Van Nunen 

Diane Van Geel 
Sofie Wouters 

Wondzorg 

 
Saartje De Beuckelaer 
Elke Lynen 

Zorgexcellentie Miriam Everaert 

 
 
Namen mentoren 

 
Margot  Denecker 
Elke Lynen 
Kitty Risteyn  
Katrien De Buck 
 
 
stage-aanbod voor zorgkundigen 

 
opleiding door zorgkundige 
 
 
 


