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1. WELKOM 
 

Welkom op de intensieve zorgen afdeling van het H. Hartziekenhuis te Mol. 

 

Deze brochure geeft een eerste indruk van onze dienst, maar is zeker niet allesomvattend. 

Vandaar dat je steeds kan rekenen op hulp en uitleg van de verpleegkundigen. 

 

Tijdens deze stageperiode neem je de verantwoordelijkheid over je eigen leerproces. Je bent 

verantwoordelijk voor je eigen handelen en samen met de verpleegkundige die jou mee 

begeleidt voer je verpleegkundige handelingen uit. 

 

Na de zorgverlening kan er steeds een moment gecreëerd worden waarop er feedback wordt 

gegeven over je zorg en de manier waarop je je handelen kan verbeteren. 

 

Namens het ganse IZA team  
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2.  VOORSTELLING VAN DE DIENST 

2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid 

2.1.1 Voorstelling personeel 

 

Artsen 

 

Medisch  diensthoofd:  Dr. Karoline Meersschaert 

 
Anesthesisten:   Dr. Karoline Meersschaert 
                               Dr. Christiane Rabet 
          Dr. Hilde Valgaeren 
          Dr. Annelies Claessen 
          Dr. Jan-Willem Verstraten 
          Dr. Ann Peeraer 
    Dr. Nikolaas Meuwissen 
    Dr. Elisabeth Cox 
 
Cardiologen:   Dr. Harry Striekwold 
    Dr. Aydin Basoglu 
    Dr. Ruud Koevoets 
    Dr. Max Romagnoli 
    Dr. Laurent Vande Kerckhove 

Dr. Jan Van Asseldonck 
 
Neurologen:   Dr. Charlotte Swinnen 
    Dr. Alexandra Keersmaekers 
    Dr. Brechtje Van Son 
    Dr. Gitte Maes 
 
De anesthesisten en cardiologen zijn hoofdbehandelaars van de afdeling intensieve zorgen. 
De neurologen staan in voor de ‘acute beroertezorg’. De artsen van de andere specialismen 
worden in consult gevraagd, of dragen hun patiënt over aan één van onze 
hoofdbehandelaars. 
Aan dit ziekenhuis zijn geen doktersassistenten verbonden. 
 

Paramedisch team 

 

  Hoofdverpleegkundige: Hilde Torfs 

Stagementoren: Leen Raeymaekers, Ronny Weckx, Jan Michiels,  

   Dorien Scheunders, Leen Smets, Rachel  

   Raeyen 

  Logistiek assistenten: Marianne Ysebaert, Christel Janssenswillen en 

     An Van Bouwel 

Kinesitherapeuten: Mike Argento en Diana Janssens 

  

  Een team van ongeveer 25 verpleegkundigen waarvan 75% in het bezit is van de 

bijzondere beroepstitel ‘intensieve zorgen en spoedgevallen’. 

 

 



5 
Onthaalbrochure studenten intensieve zorgen afdeling  September 2022 

 

2.1.2 Aantal bedden en architectuur 

 

  Onze afdeling bevindt zich op de eerste verdieping van de nieuwbouw (de rode blok 

  van kamer 180 – 188). 

De afdeling bestaat uit 9 kamers, 8 afzonderlijke intensieve zorgen bedden en 1 

tweepersoonskamer die de acute beroertezorg vormt. 

  Van de 8 intensieve zorgen kamers zijn er 2 isolatieboxen met afzonderlijk sas. 

 

 * Centrale ruimte: hier bevindt zich de verpleegwacht, medicatievoorbereiding

  materiaalvoorraad, linnenvoorraad, bibliotheek, 

 * Dienstkeuken 

 * Overlegruimte: opvang van familie, overlegmomenten tussen artsen, 

  samenkomsten van kleine werkgroepen,… 

 * Sanitair verpleging 

 * Kleedkamer verpleging 

 * Utility: opslag van afval, vuil linnen, aanwezigheid van bedpanreiniger 

 * Bureel hoofdverpleegkundige 

 * Wachtzaal voor familie: bevindt zich buiten de afdeling.  

2.1.3 Bezoekuren 

Om de patiënten hun nodige rust te garanderen zijn de bezoekuren als volgt:  

 

13.15 u – 13.45 u en 19.00 u – 19.45 u 

Het bezoek is beperkt tot de naaste familie met een maximum van 3 bezoekers per patiënt. 

2.1.4 Patiëntenprofiel 

 

Op onze afdeling intensieve zorgen krijgen we te maken met verschillende groepen 

van patiënten:  

 

  * Abdominale chirurgie: colon-chirurgie, gastro-intestinale chirurgie,… 

  * Vaatheelkundige ingrepen: carotisstent, carotisendarterectomie,  

        endoprotheses… 

  * Orthopedische chirurgie: polytrauma’s 

  * Neurologische patiënten: CVA, intracraniële bloedingen, … 

  * Gynaecologische urgenties: pre-eclampsie, syndroom van HELPP,.. 

  * Psychiatrische patiënten: suïcidepogingen (auto-intoxicaties),… 

  * Cardiologische urgenties: acuut coronair syndroom, acuut longoedeem, 

   decompensatie cordis, bradycardie, levensbedreigende ritmestoornissen,… 

  * Pneumologie: COPD opstoot, pneumonie, astma-opstoot, covid pneumonie, ... 

  * Interne pathologie: pancreatitis, gastro-intestinale bloedingen,… 
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2.1.5 Diensturen 

  

De studenten werken zoveel mogelijk mee met de verpleegkundigen op de afdeling. 

Ze werken vroege en late shiften mee. 

  * Vroege: 06.45u – 15.00u 

  * Late: 14.15u – 22.00u 

2.1.6 Dagindeling 

 

  06.45u → 07.00u:  Overdracht van de patiënten 

 

  07.00u:  Totaalzorg van de toegewezen patiënten 

     * Bedbad, katheterzorg, mondtoilet, bedopschik,… 

     * RX thorax aan bed 

     * Parametercontrole / 2 u 

      > HR, BD, AH, diurese, temp, SaO2, CVD 

      > Beademingsparameters 

      > Controles van redons en andere drainagesystemen 

 

  Op regelmatige tijdstippen wondcontroles uitvoeren en zo nodig wondverzorging 

   uitvoeren. 

  Pijnmanagement. 

  Medicatie toedienen, controle infusie, uitvoering beleidswijzigingen. 

  Opname nieuwe patiënten. 

  Orde patiëntenkamer en afdeling. 

 

  08.00u – 12.00u - 17.00: Eten 

 

  13.15u → 13.45u: Bezoek familie 

 

  14.15u – 15.00u: Overdracht van de patiënten 

  15.00u:  * Klaarleggen onderzoeken volgende dag 

     * Parametercontrole / 2u 

 * Op regelmatige tijdstippen wondcontroles uitvoeren en 

zo nodig wondverzorging uitvoeren 

Pijnmanagement 

  Medicatie toedienen, controle infusie, uitvoering beleids- 

wijzigingen 

  Opname nieuwe patiënten 

  Orde patiëntenkamer en afdeling. 

 

  19.00u → 19.45u: Bezoek familie 

 

  21.30u:   Overdracht van de patiënten 

 

   22.00u:  * Parametercontrole / 2u 

    * Op regelmatige tijdstippen wondcontroles uitvoeren en  
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       zo nodig wondverzorging uitvoeren 

       Pijnmanagement 

  Medicatie toedienen, controle infusie, uitvoering beleids- 

wijzigingen 

  Opname nieuwe, acute patiënten 

  Orde patiëntenkamer en afdeling 

  Controle patiëntendossiers  

* Afname ECG, bloedname,… 

 

2.1.7 Stage-uurregeling 

 

De uren worden gepland door de hoofdverpleegkundige. Wensen kunnen aan haar 

doorgegeven worden of met haar besproken worden. 

 

2.1.8 Procedures 

 

De meeste procedures kan u terugvinden op Infoland. Graag vragen we met aandrang geen 

procedures of andere afdelings(ziekenhuis-)gebonden informatie (procedures, medische 

verslagen, …) ongevraagd mee te nemen. Net zoals wij, medewerkers van het ziekenhuis, 

zijn jullie verantwoordelijk voor het beroepsgeheim in al haar facetten. Op onze website 

www.azmol.be kan u via de studentenpagina alle documenten voor studenten terugvinden. 

 

2.1.9 Taakinhoud en verdeling 

 

Organisatie van de dienst 

 

Op onze afdeling werken we steeds volgens het model van geïntegreerde 

verpleging. Voor elke shift wordt er aan de hand van het planningsbord een 

patiëntentoewijzing opgesteld, elke verpleegkundige is verantwoordelijk voor zijn/ 

haar toegewezen patiënten. Als student sta je dubbel gepland, gekoppeld aan een 

verpleegkundige. 

 

Naast de patiëntenzorg zijn er nog talrijke andere activiteiten die tot onze 

verantwoordelijkheid behoren: 

* Administratie rond de patiëntenzorg 

* Updaten van kennis 

* Levering van de apotheek uitladen 

* Algemene orde van de afdeling 

* Controle van de rea-kar 

* Werken op de takenlijst. 

 

Daarnaast is onze dienst medeverantwoordelijk voor interne reanimaties en 

preventieve rea-oproepen (1 verpleegkundige) 

 

 

http://www.azmol.be/
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Enkele aandachtspunten op onze afdeling 

 

  * Totaalzorg van de IZA patiënt wordt steeds gepland via geïntegreerde   

verpleging. 

  * Steriliteit en handhygiëne zijn van levensbelang op onze afdeling en dienen 

dan ook strikt en correct opgevolgd te worden. We rekenen hiervoor op één- 

ieders verantwoordelijkheid. 

  * Zoals elke andere afdeling heeft ook de intensieve zorgen, dienst-specifieke 

taken. Een zekere basiskennis van beademingstechnieken, ritmestoornissen, 

     medicatie,… wordt toch wel verwacht. 

2.1.10 Verwachtingen van de student en afspraken tijdens de stage 

 

Algemene en specifieke verwachtingen van het team 

 

  * We verwachten dat iedere student verpleegkundige zijn/haar eigen leerproces 

   in handen neemt en initiatief naar nieuwe leermomenten blijft tonen. 

  * Inzet en motivatie zijn zeer belangrijk. 

  * We verwachten een natuurlijk en spontaan contact met alle leden van het 

     team, met respect voor ieders werk zowel van artsen, verpleegkundigen, 

   logistiek assistente, paramedisch personeel en onderhoudsmensen. 

  * Tact, voorkomendheid, vriendelijkheid t.o.v. patiënten en familie zijn 

   vanzelfsprekend. 

  * Betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid tonen. 

  * Beroepsgeheim respecteren. 

  * Pogen mee te denken in moeilijke situaties. 

  * Initiatiefname, eigen ideeën aanbrengen. 

  * Rapportage van alle observaties, zowel mondeling als schriftelijk. 

  * Verzorgd en aangepast uiterlijk, zonder juwelen (zie procedure handhygiëne). 

  * Verwachtingen per stageweek te verkrijgen via afdelingshoofd 

 

Afspraken tijdens de stage 

 

  * Geen computerwerk zonder toelating van de verpleegkundige. 

  * Er mogen geen kopies gemaakt worden van het verpleegkundig of medisch 

   dossier, procedures en protocols. 

  * Stage-uren worden gemaakt in overleg met het diensthoofd; er wordt niet 

   met twee studenten gelijktijdig (dezelfde diensturen) stage gedaan. 

 

2.1.11 Tijdelijke veranderingen owv COVID-19 

 

Omwille van de pandemie zijn er in ons ziekenhuis en dus ook op onze afdeling een aantal 

ingrijpende (tijdelijke) veranderingen. Na te vragen welke maatregelen er op het moment van 

jouw stage van toerpassing zijn. 

 

De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen worden dan ter uwer beschikking gesteld. 
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Moest je hieromtrent vragen of opmerkingen hebben, kan je hiervoor steeds terecht bij de 

hoofdverpleegkundige. 

 

2.1.12 Slotwoord 

 

 We hopen dat we met deze infobrochure wat meer duidelijkheid gecreëerd hebben  

 omtrent de praktische zaken van onze afdeling. 

 

 Indien je nog vragen hebt, kan je steeds bij de mentoren of het diensthoofd terecht. 

 

 We wensen je een aangename en leerrijke stage. 

 

 Namens het ganse IZA team 


