
Geneeskunde 2
Dienst specifi eke informatie



Shiftbeschrijving:

Vroege dienst:
 

06u45 – 07u00:

• briefi ng nachtdienst aan alle vroegdiensten a.d.h.v. het verpleegdossier

 

07u00:

• verpleegkundige vroegdienst V1 is verantwoordelijk voor kamer 016-005/2

• verpleegkundige vroegdienst V2 is verantwoordelijk voor kamer 006/1-015

 

V1 en V2:

• controleren medicatie per os en intraveneus van 8u en dienen de medicatie 
van 8u toe

• hierbij wordt gebruik gemaakt van de medicatiekarren en laptops voor het 
medicatiebeheer (informaticatoepassing)

      

NVV1 (niet-verantwoordelijke vroegdienst:

• beginnen de verzorging van de nuchtere patiënten (onderzoeken)

• nemen EKG’s

• helpen (ondersteunende functie) bij opdienen van het ontbijt, installeren de 
patiënten en assisteren de patiënten met eten (voorbereiden, voeden)

• hebben de draagbare telefoons (dects) op zak en beantwoorden de 
beloproepen

 

Equipe: 

• start dagelijkse verzorging van de toegewezen patiënten 

• (volgens dagindelingblad)

• dit gebeurt met behulp van het verpleegdossier (verzorgingskar)

• controle parameters bij alle patiënten (BD, P, T° en saturatie)

• controle van gevraagde, bijkomende parameters (Gly, stg, diurese, …)

• controle infusen (perifeer, centraal) 

• toedienen aërosols

• controleren glycemie



 +/- 10u30:

• (evt) koffi epauze; alle vpkn, rekening houdende met de werklast op dienst

 

11u00:

• verpleegkundige vroegdiensten dienen medicatie toe aan de patiënten

 

11u30 – 12u00:

• middagmaal verpleegkundige vroegdiensten

•  hoofdverpleegkundige doet zaalronde met de geneesheren

  

12u00 – 13u15:

• verpleegkundige vroegdiensten :

o patiënten helpen bij het middagmaal indien nodig

o installeren patiënten (zetel, bed), verschonen patiënten (indien nodig)

o toedienen aërosols

o controleren glycemie

o  hulp bieden bij het afwerken van de zaalronde artsen d. m.v. briefi ng van de 
hoofdverpleegkundige

o assistentie bij het klaarleggen van de ontslagen (administratie)

 

13u15 – 13u45:

• verpleegkundige vroegdiensten :

o  briefi ng door de hoofdverpleegkundige naar de late diensten a.d.h.v. het 
verpleegdossier

• niet-verantwoordelijke vroegdiensten:

o beantwoorden beloproepen

o beantwoorden vragen bezoekers tijdens de patiëntenoverdracht

 

13u45 – 14u30:

• verpleegkundige late dienst zet medicatie klaar voor de toegewezen patiënten



Opmerkingen:

Bij uitvoeren van de ochtendtaken (maar ook in het algemeen) wordt er zoveel mogelijk 
zelfstandig gewerkt, d.w.z. één verpleegkundige voor één patiënt; enkel waar nodig wordt 
hulp gevraagd (vb. typisch verpleegkundige taken).

De niet-verantwoordelijke vroegdiensten briefen de observaties door aan de verpleeg-
kundige vroegdiensten tijdens de ochtendverzorging. Indien nodig wordt de hoofd-
verpleegkundige op de hoogte gebracht door de verpleegkundige vroegdienst (m.b.t. 
dringendheid, problemen, …).

De verpleegkundige vroegdienst is verantwoordelijk voor de totaalzorg van de toegewezen 
patiënten gedurende gans de dienst (shift). Een goede communicatie tussen de verpleeg-
kundige vroegdienst en de niet-verantwoordelijke vroegdienst is hier essentieel en vanzelf-
sprekend. Tenslotte blijft de hoofdverpleegkundige de eindverantwoordelijke voor de 
verpleegkundige handelingen op de afdeling. 

Verpleegdossiers worden meegenomen tijdens de verzorging en onmiddellijk ingevuld. 
In een zeer drukke periode kan dit gebeuren na de patiëntgerichte ochtendtaken. Na 
beëindigen van de ochtendverzorging bij de toegewezen patiënten, wordt er verwacht dat er 
hulp geboden wordt aan de collega’s met de andere patiënten.

Het opruimen van de verzorgingskarren, spoelruimte, wegbrengen van het vuile linnen 
gebeurt door de vroegdiensten. 

De verpleegkundige vroegdienst biedt hulp bij administratieve taken van de hoofd-
verpleegkundige (vb. ontslagen klaarleggen, opnames en zaalronde artsen verder afwerken).



Late dienst: 
 

13u15 – 13u45:

•  late diensten, minimaal 2 verpleegkundigen met af en toe een dagdienst, krijgen 
patiëntenbriefi ng en -overdracht van de hoofdverpleegkundige 

 

13u45:

V3:

o contacteren zelf de arts, indien nodig, bij problemen

o doen namiddagverzorging

o installeren patiënten (zetel, bed), verschonen patiënten (indien nodig)

o patiënten laten drinken (indien van toepassing)

o controle infusen (vb. infusen verwijderen of plaatsen, …)

o opruimen van de kamer van ontslagen patiënten

o voeren doktersopdrachten uit bij de toegewezen patiënten

 

Draagbare telefoons (dects) van de niet-verantwoordelijke vroegdiensten (NVV1) worden 
doorgegeven aan de late diensten (V3 en V4).

 

15u30:

• controle medicatie door L1 en L2 voor de toegewezen patiënten

 

16u00:

• medicatie toedienen

o controle glycemies

o controle infusen

o controle urinedebieten

o aërosols toedienen

 

16u30:

• insulines toedienen

• patiënten installeren en helpen bij de maaltijd

 

18u00:

• avondmaal late diensten



18u30:

• avondverzorging

• controle parameters

• medicatie toedienen (medicatie 21 u wordt op nachttafel gezet in afgesloten 
medicatiepotje)

• applicatie oor-, oogdruppels

• aërosols toedienen

• controle infusen, evt. vervangen infusen

 

20u30 – 21u00:

• briefi ng late diensten aan de nachtdienst a.d.h.v. het verpleegdossier

 

13u45: 

‘bureauverantwoordelijke’ – dagdienst

o  is een verpleegkundige van de late diensten, dagelijks aangeduid door de 
hoofdverpleegkundige in de dagindeling

o zet de (hoofdzakelijk administratieve) taken van de hoofdverpleegkundige verder

o werkt de zaalronde van de artsen af (medische opdrachten, …)

o  beantwoordt de oproepen voor onderzoeken en communiceert deze naar de collega’s 
(V3 of L), in samenwerking met Itransport

o doet de opname van patiënten, brengt de arts op de hoogte

o  start het verpleegdossier, het medisch dossier en geeft informatie over de zorgen 
door aan V3

o gaat langs het opnamebureau, apotheek en labo

o klasseren van de patiëntgerichte formulieren (medische dossiers)

o voert de aanpassing van het dieetblad door (indien nodig)

o  vult de onderzoeken in op de dagindeling voor de volgende dag (patiëntentoewijzing 
van de medewerkers gebeurt door de hoofdverpleegkundige)

o  vult het overdrachtsblad aan, actualiseert de verzorgings- en reden van 
opnamekolom

o bevestigt formulier dagindeling (cfr. onderzoeken) op de dossierkar

o geeft assistentie bij de patiëntgerichte avondtaken aan L, indien mogelijk



Nachtdienst: 
 

20u30 – 21u00:

• briefi ng late diensten naar de nachtdienst a.d.h.v. het verpleegdossier 

21u00:

• alle patiënten worden gezien, slaapmedicatie (evt.) toegediend (staat klaar op 
nachtkastje in gesloten potje)

• kaartjes ‘nuchter’ hangen en patiënten inlichten

• controle parameters indien nodig

• controle glycemie en event. insulines toedienen

• patiënt comfortabel in bed installeren voor de nacht

• controle infusen, evt. vervangen infusen

 

24u00:

• controle patiënten

• medicatie - inspuitingen toedienen

• controle infusen, evt. vervangen infusen

 

03u00:

• controle patiënten

• medicatie - inspuitingen toedienen

• controle infusen, evt. vervangen infusen

 

05u30:

• bloedafnames 

• klaarzetten verzorgingskarren, linnenkarren, voor start verzorging vroegdiensten

 

06u45 – 07u00:

• briefi ng nachtdienst naar alle vroegdiensten a.d.h.v. het verpleegdossier

 



Specifi eke taken tijdens de nachtdienst, niet aan een uur gebonden:

• controle verpleegdossier op volledigheid

• controle patiëntenklevers in verpleegdossiers

• updaten codes HMUV op formulier ‘overdracht’

• controle van siropen, druppels en intraveneuze medicatie (tijdens weekend: klaarleggen 
medicatie per os)

• ‘doorschrijven’ verpleegdossiers

• uitprinten dieetblad (aangepaste versie) en overdrachtsblad

• …


