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Contactgegevens

Hoofdverpleegkundige: Kristine De Keyzer

Tel: 03/890.18.43

kristine.de.keyzer@sjk.be

Mentors: Debby Van der Stoelen/ Sabine Peeters

Tel: 03/890.17.43

Daghospitaal geneeskunde

1. Voorstelling van de dienst

Vanaf 8.00 worden patiënten opgenomen op het geneeskundig daghospitaal. Zij kunnen 
een half uur tot een volledige dag op het daghospitaal verblijven.

Het ontslaguur is voorzien ten laatste om 17.30. Om 18.00 zijn alle patiënten opnieuw naar 
huis. Het gebeurt uitzonderlijk dat patiënten moeten worden opgenomen in het beddenhuis.

Patiënten kunnen op het geneeskundig daghospitaal komen voor:

• onderzoeken: colonoscopie, bronchoscopie

• puncties: ascitespunctie, pleurapunctie, aderlating

• intraveneuze medicatietoedieningen: magnesium, Injectafer, zometa …

• chemotherapie

• doorspoelen van poortkatheter, inspuitingen …

De verpleegkundige heeft naast het uitvoeren van technische handelingen zoals het prikken 
van infusen, een belangrijke opdracht om patiënten te informeren over het dagverloop, 
het onderzoek of de behandeling. Het begeleiden, opvangen en ondersteunen van de 
oncologische patiënt en zijn familie zijn minstens even belangrijk.



De afdeling stelt zich tot doel niet louter een optimale verzorging te waarborgen, 
maar de patiënten reeds van bij opname te begeleiden naar een beter functioneren op 
fysisch, psychisch en sociaal niveau. Om deze doelstelling te verwezenlijken is er naast 
de totale inzet van de verpleegkundigen een visie aanwezig vanuit de integrerende 
verpleging.

Om die integrerende verpleging tot stand te brengen wordt er gewerkt, in de mate van 
het mogelijke, met patiëntentoewijzingen, dienstvergaderingen en een verpleegkundige 
zorg volgens het systematisch verpleegkundig handelen.

2. Team

Medisch diensthoofd: Dr. Verdonck (gastro-enteroloog)

Hoofdverpleegkundige: Kristine De Keyzer

Verpleegkundigen: 8 vaste verpleegkundigen en 3 oncologische verpleegkundigen

Specialismen op de afdeling en de voornaamste ingrepen

Gynaecologie

Dr. Stevens – Dr. Janssens – Dr. Spaepen  

Behandelingen: chemotherapie, transfusie, Zometa 

Gastro- enterologie

Dr. Potvin – Dr. Verdonck – Dr. Rondou – Dr. Van Den Steen- Dr. Vandenabeele

Onderzoeken: colonoscopie, gastroscopie, ERCP, slokdarmdilatatie
Behandelingen: chemotherapie, aderlatingen, remicade, humira, Injectafer, 
ascitespunctie

Pneumologie

Dr. A-M. Morel – Dr. E. Boeykens – Dr. Heiselberghs

Onderzoeken: bronchoscopie

Behandelingen: chemotherapie, pleurapunctie, zometa



Fysische geneeskunde

Dr. De Petter – Dr. De Groote 

Behandelingen: magnesiuminfusen, zometa, pamidrocell, aclasta

Reumatologie

Dr. Vander Cruyssen 

Behandelingen: toedienen van aclasta, remicade, prostin, methotrexate

Oncologie

Dr. Van Den Brande

Behandelingen: chemotherapie, zometa, transfusies

Hematologie

Prof. Dr. Schroyens

Behandelingen: chemotherapie, zometa, transfusie, botbiopsie

Urologie

Dr. Bulthé – Dr. Van Tichelen

Behandelingen: blaasinstillaties, zometa



3. Shiften en shiftbeschrijving

3.1. Shiften

• Werksituatie hoofdverpleegkundige: 08u00 – 16u30

• Werksituatie Verpleegkundigen: minimum 4 verpleegkundigen per dag

1 verpleegkundige onthaal werkt van 08u00 – 16u30

1 verpleegkundige werkt van 08u00 – 16u30

2 verpleegkundigen werken van 08u00 – 18u00 waarvan 1 VPK verantwoordelijk is 
voor de colono’s en de andere voor de andere patiënten.

• Werksituatie oncoverpleegkundige: 08u00 – 16u30 

3.2. Shiftbeschrijving

ALLE daghospitaalpatiënten moeten zich vooraf laten inschrijven aan de opnamedienst. 
Een armbandje met de nodige patiëntengegevens wordt hier reeds aangedaan (ook voor 
chemopatiënten, patiënten voor infuustherapie, doorspoelen poorten).

De patiënten worden verder geholpen volgens het uur van binnenkomen of prioriteit zoals 
het starten met de voorbereiding voor een onderzoek.

VERPLEEGKUNDIGE TAKEN:

* patiënten die komen voor onderzoek

• informeren van de patiënt over onderzoek, behandeling, dagverloop, 
verwachtingen

• voorbereiden voor endoscopische onderzoeken, behandeling … 

o operatieschort wordt aangedaan voor endoscopische onderzoeken

o kunstgebit, juwelen, nagellak, contactlenzen verwijderen

o operatiemuts wordt meegegeven naar OK

Wanneer een onderzoek of een behandeling een specifi eke voorbereiding vraagt, is dit terug 
te vinden op het verpleegdossier.

• wegbrengen van patiënten voor onderzoek of ingreep

• installeren van patiënten na het onderzoek: oproepbel aan bed, infuus ophangen aan 
infuusstaander, comfortabele houding geven, navragen pijn, ev. sluiten van gordijnen/ 
zonnewering



• opvolgen na het onderzoek of ingreep: controle parameters, verband, navragen pijn

• drank en eten geven volgens schema …

• patiënten informeren wat ze thuis kunnen verwachten

* patiënten die komen voor infuustherapie, chemotherapie

• infuus prikken of poortkatheter aanprikken

• medicatie toedienen volgens standaard verpleegplan

• informeren over nevenwerkingen, vragen beantwoorden

• parametercontroles

• drank en eten brengen

• informeren, ondersteuning bieden aan patiënt en familie

• ev. medicatie meegeven naar huis

• datum voor volgende behandeling afspreken

• nauwe samenwerking met sociale dienst, psycholoog

* administratie

• invullen van verpleegdossier

• per dag wordt een verpleegkundige verantwoordelijk gesteld voor een aantal  

• specifi eke taken zoals het opmaken van de planning voor de volgende werkdag, het 

• voorbereiden van verpleegdossiers, het beantwoorden van de telefoon …

* andere mogelijke taken

• assistentie specialist bij puncties: ascitespunctie, pleurapunctie

• bloednames 

• wegleggen medicatie

• aanvullen van verzorgingskarren en materialen

• onderzoeken, consultaties afspreken als nodig

• leeggekomen kamers in orde brengen / lichten uitdoen

• verpleegdossiers voorbereiden voor de volgende werkdag

Om 18u00 wordt het daghospitaal gesloten. 

De middagpauze wordt genomen tussen 12u00 en 13u00.


