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Informatiebrochure operatiekwartier 2019-2020 

STAGE-INFORMATIE STUDENTEN OPERATIEZAAL UZA 
 
 
 
Beste student 
 
 
Van harte welkom in het operatiekwartier van het UZA. Samen met de collega’s, hoop ik, dat je een heel fijne, 
leerrijke en boeiende stage tegemoet gaat. 
 
“De operatiezaalverpleegkundige is de persoon, specifiek opgeleid en gekwalificeerd voor het uitvoeren, in een 
multidisciplinair kader, van specifieke taken op verpleegkundig vlak, aangepast aan de patiënt binnen een 
technisch kader zoals een operatiezaal of andere diensten zoals PAZA (Recovery), CSA, dagchirurgie, 
medisch-technische diensten.” 
 
Zoals hierboven vermeld staat, werk je in een “multidisciplinair kader”, dit betekent dat je met verschillende 
mensen zal samenwerken. Verpleegkundigen, artsen, zorglogistiek, … Ook werk je met verschillende 
disciplines samen. 
 
De verpleegkundige vervult een functie die bestaat uit minimum 4 deelfuncties: 
 

� Omlooptaken 
� Instrumentatietaken 
� Anesthesietaken 
� (Taken op de ontwaakafdeling)  

 
We verwachten van je dat je je ten volle inzet tijdens deze stage, initiatief neemt, vragen indien je iets niet weet 
en eerlijk bent.  
 
 
Heel veel succes met je stage binnen het operatiekwartier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punitha Vandenbempt 
Opleidingsverantwoordelijke Operatiekwartier 
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Ziekenhuis Algemeen:  
Pijlers van het ziekenhuis: Kennis – Kwaliteit 
Medisch directeur: Dr. Guy Hans 
Waarnemend diensthoofd Anesthesie: Dr. Vera Saldien 
 
 
SHIFT: 7.30u – 16.00u: studenten hebben in het OK steeds vroege shift, omdat er tijdens de dagshift de 
meeste leermogelijkheden zijn. 
Uitzondering: Banaba studenten en de studenten 4BA  
 
 
CONTACTPERSONEN: 
 

- Ann De Troetsel: Hoofdverpleegkundige. 03/821.36.86 
- Punitha Vandenbempt: Opleidingsverantwoordelijke 03/821.47.82 
- Secretariaat Operatiekwartier 03/821.30.50 

 
MENTOREN: 
 

- Cluster 1: Stephanie Van Nueten en Sharon Wildeman 
- Cluster 2: Anke Van den Boogaert en Ann Hoegaerts 
- Cluster 3: Karen Dierckx en Kathleen Legrand en Suzanne Geyskens  
- Cluster 4: Wendy Van De Velde en Hanne De Bleser 

 
 
VOORKOMEN: 
 

- Gesloten, afwasbare schoenen 
- Kortgeknipte, zuivere nagels. Geen kunstnagels, gelnagels, nagellak 
- Geen piercings op zichtbare plaatsen 
- Oorbellen, geen hangers 
- Geen juwelen (ringen, armbanden, horloges) 
- Kledij: blauwe zonekledij, korte mouwen 

                     OK muts, al de haren onder de muts 
                     Mondmasker in zaal, van zodra de steriele packs open zijn! 

- Koude: enkel groen, kort wegwerpvestje (in de berging) 
- Buiten OK: geen muts of masker. Bij opnieuw betreden van OK, nieuw masker en muts opzetten. 
- Wanneer je een zaal betreedt, stel jezelf steeds voor! 

 
AFSPRAKEN: 
 

- Ziekte of afwezigheid: secretariaat verwittigen om 7.25u (03/821.30.50) 
- Langer dan 1 dag afwezig: Ann of Punitha verwittigen 
- In de bezoekerskleedkamer: je krijgt een kleedkastje toegewezen. Laat hier geen waardevolle 

spullen achter! Deze kan je kwijt in de blauwe locker aan het OK. 
- Persoonlijke locker (blauwe): stagemap, lege reflectiefiches, andere persoonlijke spullen 
- Dagelijks reflectiefiche invullen en ook laten invullen door verpleegkundige van de zaal. Zelf initiatief 

nemen om de reflectiefiche te laten invullen! Is enige schriftelijk bewijs van  je leerproces van je 
stage in het OK! 

- Gepresteerde uren invullen en wekelijks laten ondertekenen door Punitha of indien Punitha afwezig, 
door mentor. 

- Bij aanvang van de stage, indien reeds gekend, data doorgeven van de terugkomdagen. 
- Evaluatiemomenten worden bij aanvang van de stage besproken. 
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AANDACHTSPUNTEN OPERATIEKWARTIER 
 

- ’s Morgens stel je je voor aan de verpleegkundige waar je bijstaat en laat hem/haar weten hoever je in 
je leerproces staat en welke leerdoelen je die dag zou willen verwezenlijken of waar je naar streeft. 

- Alles wat blauw is -> STERIEL: nooit tussen twee steriele velden lopen! Voldoende afstand nemen van 
een steriel veld 

- Indien je twijfelt of er iets al dan niet gedesteriliseerd is, dit steeds melden!  
- Basis volgorde van anesthesie blijft in elke zaal hetzelfde, behalve cardio. 
- Enkel handschoenen bij manipulatie van vuil materiaal of patiënt. Na de handeling, handschoenen 

onmiddellijk verwijderen. 
- Ook op de gang (bij transport patiënten) geen handschoenen, enkel bij besmette patiënten. 
- In de zaal, geen handtassen, rugzakken, voedsel of drank, geen GSM -> alles in persoonlijke locker of 

koelkast 
- Aandacht voor privacy van de patiënt, deuren sluiten voor de patiënt te verbedden, en patiënt steeds 

bedekken! Patiënt blijft bedekt tot wanneer chirurg steriel staat of aanstalten maakt om zich te wassen! 
- Bij problemen, graag melden aan Punitha, Ann, of clusterverantwoordelijke. 

 
 
TAKEN ONDER BEGELEIDING OMLOOPVERPLEEGKUNDIGE 
 

- Zaal klaarzetten voor de ingreep (al het materiaal voor de ingreep aanwezig, anesthesiemateriaal in 
orde?) 

- Onthaal patiënte + SSC pré-op 
- Onthaal patiënten in de zaal  
- Positionering op de operatietafel voor de anesthesie 
- Hulp bij de anesthesie: 

� Assisteren prikken infuus (eventueel vragen of je zelf infuus mag prikken) 
� Hulp (aangeven materiaal) bij inductie 

- Indien goedkeuring van anesthesie en verpleegkundige: plaatsen van blaassonde 
- Hulp bij positionering voor chirurgie 
- SSC + time out 
- Aangeven steriel materiaal + telfiche kompressen 
- Aanrekenen medicatie (ook Instillagel® blaassonde) 
- Fixeren en opschrijven van stalen en biopten (steeds onder toezicht!) 
- Zaal ordenen tijdens de operatie + aanvullijstje maken 
- Bed opmaken en openleggen, hoofdkussen op voetuiteinde, eventueel zuurstoffles klaarzetten 
- Bij het eindigen van de operatie, reeds helpen bij het opruimen van de zaal en materiaal 
- Verbedden van de patiënt, aandacht zijn voor infusen en eventueel drainage 
- Transport naar de ontwaakzaal en overdracht (meeste door anesthesist) 

 
 
WAT WORDT ER VAN JE VERWACHT ALS STUDENT 
 

- Initiatief nemen is heel belangrijk! Er zijn heel veel leermomenten in het OK, maar je moet ze zelf 
nemen! Aangeven aan de verpleegkundige bij wie je staat, wat je leerdoelen voor die dag of week zijn! 

- Hulp bij anesthesie, alleen en vlot kan uitvoeren 
- Meewerkt aan vlotte wissels 
- Naar het einde van de stage: zelf een zaal kan opstarten en eventueel kleinere ingrepen mee 

instrumenteren (dit enkel wanneer je 4 of meer weken stage doet) 
- Meewerken als lid van het team 

 
 

WAAR KAN JE TERECHT VOOR INFORMATIE 
 

- Elke cluster heeft een map waarin de clustergebonden procedures zijn beschreven 
- Vragen aan mentor, clusterverantwoordelijke, hoofdverpleegkundige of opleidingsverantwoordelijke 
- Intranet: docbase 
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OPERATIEKWARTIER 
 

- OK manager: Michaël Vanmechelen 4462 
- Hoofdverpleegkundige: Ann De Troetsel 3686  
- Opleidingsverantwoordelijke: Punitha Vandenbempt 4782   

 
Cluster 1: 
 

- Waarnemend Verantwoordelijke: Christel Debaissieux  4715 
- Mentor: Stephanie Van Nueten en Sharon Wildeman  
- NRC: Neurochirurgie 
- NKO: Neus Keel Oren 
- MKA: Mond Kaak Aangezicht 

 
Cluster 2: 
 

- Verantwoordelijke: Kirsten Leemans 4716 
- Mentor: Anke Van Den Bogaert en Ann Hoegaerts 
- Abdominale Chirurgie 
- Urologie 
- Plastische Chirurgie 
- Gynaecologie 
- Hepatobiliaire en Transplantatie 

 
Cluster 3: 
 

- Verantwoordelijke: Kristien Van Schil 4717 
- Mentor: Karen Dierckx en Kathleen Legrand 
- Cardiochirurgie 
- Thorax- en Vaatheelkunde 

 
 
Cluster 4: 
 

- Verantwoordelijke: Sofie Van Hoof 4718 
- Mentor: Wendy Van De Velde en Hanne De Bleser 
- Orthopedie en Traumatologie 

 
 
Cluster 5: 
 

- Verantwoordelijke: Michiel Taal  3908 
- Mentor: Michiel Taal 
- Oogheelkunde 

 
Cluster 6:  
 

- Verantwoordelijke: Ann De Troetsel 3686  
- Mentor: Kathy Vermeirsch en Ilse Pelgrims  
- Buitendienst 

 
Recovery: 
 

- Verantwoordelijke: Kristof Hendrickx  4714 
- Mentor: Herman Vermeulen, Jesmina El Hahaoui, Rit Jacobs en Sabine Vranckx  
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Zaalverdeling per discipline 
 
Cluster 1: 
 

- OK 2:  NKO 
- OK 3:  NRC 
- OK 4: MKA / wisselzaal 
- OK 15: NKO dagziekenhuis 

 
Cluster 2:  
 

- OK 1:  Abdominale (woe: plastische) 
- OK 5:  Gynaecologie 
- OK 6:  Urologie 
- OK 12: Hepatobiliaire en Transplantheelkunde 

 
Cluster 3: 
 

- OK 7:  Cardiochirurgie 
- OK 8: Cardiochirurgie 
- OK 11: Thorax- en Vaatheelkunde 

 
Cluster 4: 
 

- OK 9: Orthopedie 
- OK 10: Orthopedie 

 
Cluster 5: 
 

- OK 16 en 17: Oogheelkunde 
 
Cluster 6: 
 

- Gastro 
- Bijzondere Angio 
- Cathlab 
- NMR 
- Pré-op 
- Tandjes 
- Dise 
- Porth a cath 
- Nierbiopsies  
- … 

 
OK 004:  Da Vinci 
 
OK 18:  Afwisselend  
 
OK 14:  Afwisselend 


