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Welkom 

Beste stagiair,  

Hartelijk welkom op de afdeling Intensieve Zorgen. 

We willen jou graag begeleiden tijdens je stage, en er samen met jou een 

kwaliteitsvolle, leerrijke stage van maken.  

Deze brochure zal je meer informatie aanreiken over onze afdelingsspecifieke 

werking. Je kan meer bepaald lezen wie we zijn, wat we doen en op welke manier 

we trachten jouw stage mee vorm te geven en je zo goed als mogelijk te 

begeleiden. Algemene informatie vind je terug in onze ‘onthaalbrochure stagiairs’. 

Naast deze brochure maken de collega’s je graag bijkomend mondeling wegwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Locatie binnen het ziekenhuis 

IZ bevindt zich op het 2de verdiep, blok C. 

 

 

 

 

 

Voorstelling van de afdeling 



 

 Onze afdeling biedt een hoog- technologische omgeving waar de zorgvrager 

centraal staat. 

✓ Postoperatieve patiënten met of zonder complicaties. 

✓ Respiratoire insufficiëntie. 

✓ Reanimaties 

✓ Trombolyse. 

✓ Nierinsufficiëntie > met eventueel dialyse. 

✓ Cardiale observaties. 

✓ Hoofdtrauma’s (met of zonder ventrikeldrainage). 

✓ Intoxicaties  

✓ …… 

 

 

Wat kan je leren?  

✓ Patiënten in acute situatie stabiliseren of optimaliseren. 

✓ Hulp bieden bij technische handelingen of onderzoeken.  

✓ Assisteren aanprikken DVC 

✓ Assisteren aanprikken Dialyse katheter 

✓ Assisteren aanprikken Arteriële katheter 

✓ Met beademde patiënten naar CT gaan 

✓ BGW interpreteren. 

✓ Een levensbedreigende situatie bij een patiënt herkennen. 

✓ Omgaan met moeilijke situatie en met levenseinde. 

✓ Opvang van familie.  

  

 

Afdelingsvisie 



De patiënt staat centraal. 

Onze afdelingsleuze “you never walk alone”. 

 

Dagindeling 

• 6u45 -7u Patiënten briefing + safety briefing 

• 7u ochtendtoer (parameters en medicatie) 

• Meehelpen met radiologie/ elke patiënt krijgt ‘s morgens een RX-thorax 

aan bed 

• 8u-12u ochtendzorgen en wisselhouding  

• 10u-11u tweede parametertoer /medicatie + aanpassingen in de 

behandelingen uitvoeren 

• 11u klaarzetten medicatie voor volgende dag 

• Assisteren van de dokters bij technische handelingen 

• 12u -13u derde parametertoer/medicatie + BGW afnemen + 

wisselhouding 

• 13u30 briefing patiënten voor de late 

• 14u-14u30 vierde parametertoer/medicatie 

• 14u30-15u opvang van bezoek en meegaan met dokter voor de 

doktersgesprekken 

• 16u-17u vijfde parametertoer/medicatie + wisselhouding + aanpassingen 

in de behandelingen 

• 18u-19u zesde parametertoer/medicatie + BGW. 

• 19u-19u30 opvang van bezoek en meegaan met dokter voor de 

doktersgesprekken. 

• 20u-21u zevende parametertoer/medicatie + wisselhouding 

• 21u-21u15 briefing voor de nacht 

• 22u-24u achtste parametertoer/medicatie + wisselhouding + 

aanpassingen in de behandelingen 

• 24u-01u afnames van stalen + BGW  

• 02u-04u negende parametertoer/medicatie + wisselhouding 



• 05u-06u30 parametertoer/medicatie + wisselhouding + BGW + 

vochtbalans afsluiten 

• 06u30-06u45 briefing naar de vroege + safety briefing 

 

Teamsamenstelling 

• 5 IZ artsen 

• Verpleegkundig team bestaande uit hoofdverpleegkundige en 19 

verpleegkundigen 

• 2 zorgkundigen 
 

 

De stagebegeleiding 

Verwachtingen  

We geven de kans aan de student om zoveel mogelijk te observeren, te oefenen, 

te evalueren en te rapporteren.  

Dit in een team waar de student zichzelf kan ontplooien. 

                                                                                                                      

IZ heeft 3 stagementoren. Een recente lijst met hun namen kan je vinden in de 

lijst met referentiepersonen op de website. 

 

Concretiseren van de stagedoelstellingen  

De vooropgestelde doelen (afhankelijk van de student) behalen. 

 

 Ondersteuning  



✓ Op IZ wordt de student steeds onder toezicht begeleid. 

✓ De student mag na een periode zaken alleen uitvoeren maar de 

eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij de vpk. (afhankelijk van het 

leertempo van de student). 

✓ De student kan steeds bij elke vpk en arts terecht voor vragen en uitleg. 

✓ De student krijgt bij aanvang van zijn of haar stage het IZ Boek. Dit is een 

boek waarin de meest voorkomende zaken uitgelegd staan. Dit kan voor de 

student een hulpmiddel zijn. 

 

 

Contactgegevens 

Hoofdverpleegkundige   02/257.58.21     

 

Afdeling IZ  02/257.58.20     02/257.58.22        02/257.58.23 

Intensieve.Zorgen@azjanportaels.be 

 

Tot slot 

Wij willen de student een aangename, leerrijke stageperiode bieden, waarin de 

student op eigen tempo kan leren en zichzelf kan ontplooien.  

 

Veel succes! 

Het IZ team. 

 

 



 

 

 


