
Geriatrie 2
Dienst specifi eke informatie



Dienst Geriatrie 2

1. Shiftbeschrijving

6u45 – 7u00:

Briefi ng van nacht naar vroege

7u00:

Verantwoordelijke verpleegkundigen: medicatiebedeling

Overige verpleegkundigen/zorgkundigen: diabeten prikken, voeden bij slikstoornissen of 
sondevoeding (uitsl vk), nuchtere patiënten wassen, rechtzetten patiënten.

ADL zal daags voordien aangeduid worden door de ergo op het briefi ngblad.

Continue aandacht voor: (dag)kledij, positionering, nagels knippen, nazorg van patiënt en 
kamer, decubituspreventie, vochttoediening, reinigen aërosols, hygiëne, opruimen keuken, 
spoelruimte, bureel,…

8u00:

A-kant: kantverantwoordelijke + verpleeg-/zorgkundige

B-kant: kantverantwoordelijke + verpleeg-/zorgkundige

• Hygiënische zorgen

• Wondzorg

• Bedopmaak

• Parameters (bij aanvang van de zorg) saturatie, temperatuur, bloeddruk

• Voorbereiding onderzoek

• Invullen van patiëntendossiers

• Wegen op de afgesproken dagen (afhankelijk van dienst tot dienst)

• Nieuwe opnames dag van opname wegen en meten

• …



8u30:

Briefi ng aan de hoofdverpleegkundige door de kantverantwoordelijken.

11u30:

• Kantverantwoordelijken delen de middagmedicatie uit.

• Prikken glycemie door andere verpleeg-/zorgkundige.

• Uitdelen van het middagmaal + helpen voeden indien nodig.

12u00 - 12u30:

• Mictietraining + middagrust patiënten.

12u45 – 13u15: 

kan afwijken afhankelijk van werkdruk

• Middagpauze (in de refter op de eerste verdieping)

13u15:

• Start briefi ng aan late shift door hoofdverpleegkundige en kantverantwoordelijken.

• Tijdens de briefi ng beantwoorden de studenten de beloproepen 

13u45 – 14u30:

• Nemen van parameters

• Opruimen kamers van ontslagen patiënten

14u30 – 16u00:

• Koffi etoer

• Medicatie wegleggen

• Contact met familie

• Vervoer

• adminstratie

16u00 – 16u30:

• Glycemiebepalingen, patiënten rechtop zetten

• Medicatiedeling door verantwoordelijke verpleegkundige



16u30 - 18u00:

• Helpen bij voeden patiënten met slikstoornissen

18u30 - 20u30: 

• Avondverzorging

• Avondmedicatie ronddelen

• Parameterscontrole  indien nodig

• orde kamers

• Aanpassen overdrachtsblad

• Dossiers aanvullen en andere administratieve taken 

20u30 - 21u00:

• Briefi ng naar nachtverpleegkundige

21u00 - 6u45:

• 21u korte patiënten controle 

• 00u en 04u uitgebreide verzorgingstoer, wisselhouding, parametercontrole zo nodig

• Bloedafnames 

• Glycemie prikken om 22u en 6u.

• administratie

• medicatiebeheer (controle, toediening, stock) 


