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Welkom 

Beste,  

Hartelijk welkom op de afdeling Chirurgisch Dagziekenhuis/opstart. 

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 mogelijk proberen te begeleiden. Algemene 

informatie vind je terug in deze brochure. 

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

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

een kwaliteitsvolle, leerrijke stage van maken.  
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Locatie binnen het ziekenhuis 

Blok B1 / 1ste verdieping  
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Voorstelling van de afdeling 

Teamsamenstelling 

Ons team bestaat uit een hoofdverpleegkundige, een tiental verpleegkundigen en 

2 zorgkundigen. 

De verpleegkundige van Mond, kaak en aangezichtschirurgie werken ook op het 

Dagziekenhuis. 

Dagindeling 

#    Shiften: 

VO1: 06u45 – 15u15 

D03: 08u30 – 17u00 

D65: 10u30 – 19u00  

 

 #    V01: Vroege shift:  

Preoperatief 

Bij aankomst ‘s morgens wordt alles klaargezet om op te starten, 

glycemietoestellen worden gecontroleerd, infusen worden klaargemaakt, het 

operatieschema wordt nagekeken, enz. Tegen dat alles klaar staat, komen de 

eerste patiënten toe. In de vroege shift zal je de patiënten voorbereiden voor hun 

operatie zowel deze van het dagziekenhuis als de verblijvende patiënten. 

Wanneer alle patiënten zijn voorbereid, wordt alles opgeruimd, worden de 

verpleegkarren aangevuld voor de volgende dag en worden de bedden  

opgemaakt van patiënten die reeds ontslagen zijn.. 

 #    D03: Dag shift: 

Wanneer iemand een dag shift heeft, zal deze zowel de vroege als de late 

ondersteunen. D.w.z. opstarten en ontslagen. 

 #    D65: Late shift: 
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Postoperatief 

De late shift is verantwoordelijk voor de post operatieve verzorging van de 

patiënten van het dagziekenhuis. Deze personen controleren de parameters,  het 

algemeen welzijn van de patiënt, gaan toeren met de dokters, geven 

ontslaginformatie, enz. Wanneer patiënten naar huis gaan, worden de kamers 

opgeruimd en de bedden opnieuw opgemaakt (in de avond met ondersteuning 

van de logistieke dienst). 

Specifieke informatie 

  #    Patiëntenpopulatie:  

✓ Patiënten voor een dagopname vanaf 16 jaar. 

✓ Patiënten die dezelfde dag geopereerd worden maar moeten verblijven 

vanaf 16 jaar.  (Deze patiënten worden preop bij ons klaargemaakt maar 

gaan postop naar de afdeling van verblijf.) 

 

   #    Specialisaties:   

Dagopname 

✓ Orthopedie  

Arthroscopie knie/ schouder, carpaal tunnel, hallux valgus, manipulatie 

schouder, triggervinger, verwijderen osteosynthesemateriaal, … 

✓ Urologie  

spermatocoele, prostaatbioptie, circumcisie, botox injectie, suprapubisch 

sonde, vasectomie, nefrostomie, …  

✓ Gynaecologie 

Curettage, conisatie/ hysteroscopie, … 

✓ Algemene chirurgie 

anale fistel, hemorroïden, navelbreuk, hernia, revisie reservoir, … 



  7 

✓ Vaatchirurgie  (varices laser, stripping varices, PAC plaatsen/ verwijderen) 

✓ Oftalmologie (cataractoperaties) 

✓ Stomatologie (extracties/ wijsheidstanden) 

✓ Neus-, keel- en oorchirurgie  

tonsillectomie, FESS, slaapendoscopie, septoplastie, … 

✓ Plastische chirurgie 

borstaugmentatie, aangezicht operaties, facelift, …  

Verblijvende patiënten pre-op 

✓ Orthopedie  

heupprotheses, knieprotheses, schouderprotheses, … 

✓ Urologie  

TURP, TURB, TOT, URS, nefrectomie, …  

✓ Algemene chirurgie 

Gastric bypass, gastric banding, lap. sleeve, abdominoplastie, 

darmoperaties, lap. cholecystectomie, … 

✓ Vaatchirurgie  (vaatdilatatie, trombolyse, …) 

✓ Neus-, keel- en oorchirurgie  

tonsillectomie, FESS, septoplastie, … 

 

 

Wat kan je leren?  

✓ Veneuze bloedafnames 

✓ Capillaire bloedafnames 

✓ Perifeer infuus 

✓ Blaassondage 

✓ Anamnese afnemen 
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✓ Medicatie toedienen/ voorbereiden 

✓ Minimale wondzorg  

✓ Werken in team  

✓ Organisatorisch werken 

✓ Zelfstandig werken 

✓ Aangepaste communicatie  

 

 

    

De stagebegeleiding 

 

Verwachtingen  

✓ Eerlijkheid 

✓ Respect en empathie 

✓ Goed kunnen werken in team 

✓ Stiptheid 

✓ Orde en netheid  

✓ Leergierigheid  

✓ Goede communicatie 

✓ … 
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De stagebegeleiding  

#    Stagementoren:   

De namen van onze stagementoren kan je terugvinden in de lijst met 

referentiepersonen op de website. 

Studenten kunnen steeds terecht bij de stagementors voor vragen, extra 

informatie, opmerkingen, eventuele aanpassingen van uren, …  

De studenten worden meestal zo ingepland dat hij/zij samenwerkt met een 

stagementor.  

Indien geen van de stagementors aanwezig is, zullen ook de andere 

verpleegkundigen jullie met veel plezier verder helpen. 

 

Concretiseren van de stagedoelstellingen  

Stagedoelstellingen worden het liefst de 1ste stagedag besproken zodat er 

gedurende heel de stageperiode naar gewerkt kan worden en eventuele 

aanpassingen kunnen gebeuren. 

 

Ondersteuning  

Wij proberen onze studenten zo goed mogelijk te ondersteunen in elke handeling 

en elk leerproces. Wanneer je als student vragen/ twijfels hebt, mogen deze altijd 

besproken worden.  Ons hele team staat klaar om ondersteuning te bieden. 
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Contactgegevens 

Wij zijn van maandag tot vrijdag bereikbaar van 6u45 tot 19u. 

 (uitgezonderd feestdagen). 

Bij afwezigheid gelieve ons tijdig telefonisch of via mail te contacteren. 

 

02 257 58 45/  02 257 57 11 

Chirurgisch.daghospitaal@azjanportaels.be 

Tot slot 

Wij wensen je een aangename stage! 
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