
C1
Dienst specifi eke informatie



Doel:

• Uniform werken.

• Structuur in de werkorganisatie op de afdeling brengen.

• Op een effi ciënte en correcte manier zorg bieden aan ptn en hun familie.

• Streven naar voldoening en tevredenheid van personeel.

• Niet blijven vastroesten aan het verleden, openstaan voor opmerkingen en suggesties 
van collega’s en samen zoeken naar de meest haalbare en effi ciënte manier van 
werken.

Shiftbeschrijving - vroege dienst:

2 V (of 1V en 1 V6): verantwoordelijk voor de voorkant (K101 tem K107 + K119 en K120) 

2 V (of 1V en 1 V6): verantwoordelijk voor de achterkant (K109 tem K118) 

1 V per kant = medicatie (per os, aërosols, oogdruppels, IM, SC, IV’s)

1 V (of V6) + student per kant = pré operatieve ptn en glycemiebeleid,… 

06u45 - 07u00:

• Intikken.

• Nakijken patiënten toewijzing (bureaublad computer).

• Patiënten overdracht nachtdienst naar hvk of verantwoordelijke en vk voorkant 
(K101 tem K107 + K119 en K120) en achterkant (K 109 tem K 118).

• Als beide kanten luisteren naar de “volledige briefi ng” MOET er wel “effi ciënt 
en kort” gebriefd worden en de beloproepen worden gedaan door V’s (voor –en 
achterkant). Dit zal geëvalueerd worden.

07u00 - 08u00: 

1V per kant: 

• toedienen medicatie (met medicatiekar op de gang) -> per os, SC, IM, oogin-
druppeling, aërosols (volgens procedure medicatiebeheer).

• AANDACHT: indien er medicatie niet voorradig is en je neemt medicatie van de 
thuismedicatie -> stock thuismedicatie met 1 omhoog zetten.



1V of V6 (+ student) per kant: 

• linnenkarren, linnenzakken, verzorgingskarren, … op de gang zetten (alles aan 
1 kant) -> eventueel reeds door nachtdienst!

• IV’s nakijken, optrekken, toedienen en registreren of enkel optrekken en aan V 
(medicatie) geven -> evaluatie!

• eventueel pt reeds wassen en klaarmaken voor OK of onderzoek.

• meten glycemies (V6 of V en/of studenten) + resultaten melden 
aan verantwoordelijke vk medicatie (V6 of V samen met student) -> 
verantwoordelijke vk medicatie dient insuline toe en past waarden aan in 
medicatiebeheer.

• voorbereiding preoperatieve patiënten: procedure opname pt op heelkunde 1 (V 
of V6 en student).

• installeren van patiënten voor het ontbijt en indien nodig patiënten eten geven. 

08u00 - 11u30:

• Start ochtendverzorging toegewezen patiënten (per kant): volgorde afhankelijk 
van operaties , onderzoeken, aantal wondzorgen, verbanden te zien door 
artsen, …

• De verpleegdossiers “volledig en correct” invullen op de kamer van de 
patiënten.

• Rond 10u00: even pauze inlassen (al is het maar 10 min) om iets te drinken en/
of te eten.

• Vervolg van de verzorging…

• Afhalen patiënten van recovery, ptn installeren en controleren.

• Mee opnames doen (als hvk of verantwoordelijke geen tijd heeft).

• Opruimen vuilzakjes verzorgingskarren, volle linnenzakken dichtbinden, 
gebruikte instrumenten verzorgingskarren in doosjes steken.

• Indien tijd na de verzorging: ontslagvoorbereiding patiënten -> vk 
ontslagformulier maken… (eventueel om 12u30).

• Op ma en do apoteek nakijken en uitladen (eventueel om 12u30).



11u30 - 12u00:

• Middagmaal 1ste shift.

• Toedienen middagmedicatie (met medicatiekar op de gang) -> per os, SC, IM, 
oogindruppeling, aërosols en IV’s.

• Meten glycemies + toedienen insuline.

• Ptn installeren voor het middagmaal en eventueel ptn eten geven, indien tijd samen 
met LA maaltijden uitdelen.

12u00 - 12u30:

• Middagmaal 2de shift.

• Patiënten zo nodig in bed leggen.

• Afhalen patiënten van recovery, ptn installeren en controleren,…

12u00 - 13u15:

• In orde maken van ptn die terugkomen van intensieve zorgen.

• Verpleegdossiers nakijken en zo nodig aanvullen.

• Ontslagformulieren in orde maken (indien dit nog niet is gebeurd) en uitdelen van 
ontslagen.

• Afsluiten medicatietoeren.

• Op maandag en donderdag apotheek nazien en wegleggen (indien dit nog niet is 
gebeurd).

13u15 - 13u45: 

• Patiënten overdracht van vroege naar late shift: hvk of verantwoordelijke brieft en 
vroeges vullen aan (kant per kant).

• Bij drukte beginnen de vroeges reeds aan de namiddagverzorging om 13u15.

13u45 - 14u30:

• Start namiddagverzorging (of vroeger starten): uitvoeren van wondzorgen, post 
operatieve ptn controleren, …Dossiers worden meegenomen en rechtstreeks ingevuld 
op de kamers.

• Bedden aftrekken en kamers volledig opruimen van patiënten die reeds naar huis zijn.

• Indien ptn naar huis zijn direct kamer en bedstatus juist zetten. Indien kamer dringend 
moet gepoetst worden roldienst bellen 4607 en vrij en vuil en dringend in kamer en 
bedstatus zetten.

• Uittikken…



Shiftbeschrijving - late dienst:

1 late: verantwoordelijk voor de voorkant (K101 tem K107 + K119 en K120).

1 late (of L6): verantwoordelijk voor de achterkant (K109 tem K118).

1 late: hulp bieden beide lates en overnemen taken hvk of verantwoordelijke (dossiers 
volgende dag, opnames (gepland, spoed, intensieve,…), aanpassen C meal en kamer 
bedstatus (indien nodig), toer arts in orde maken…

13u15 - 13u45: 

• Patiënten overdracht van hvk of verantwoordelijke en vroeges naar late shift (per 
kant).

13u45 - 14u30:

• 2 L (per kant): toedienen IV – medicatie , vervangen lege baxters en 3de L (indien 
geen L6) hulp ontslagen, dossiers schrijven,…

• Hulp namiddagverzorging.

• Bedden aftrekken en kamers opruimen van ontslagen patiënten.

14u30 - 15u30: 

• Afwerken namiddagverzorging.

• Verzorgingskarren, linnenkarren, boxen,… aanvullen en leeg vol nakijken.

• Dossiers schrijven.

• 3de L overname bureau.

15u30 - 16u15:

• Ronddelen namiddagmedicatie (met medicatiekar op de gang) -> per os, 
oogindruppeling, aërosols, IM, SC, IV’s) volgens procedure medicatiebeheer.

16u15 - 16u30:

• Meten glycemies + toedienen insuline.

16u30 - 17u00:

• Ptn rechtzetten en eten geven indien nodig.

• Eventueel nog nieuwe opnames in orde maken.



17u00 - 17u30:

• Avondeten vk.

• Beloproepjes beantwoorden.

17u30 - 19u30:

Avondverzorging (dossiers meenemen en invullen op de kamers):

• Voorstel 1: ofwel 2 L samen hele verzorging doen en 3de L medicatie zetten en dan 
uitdelen met medicatiekar op de gang (medicatie wordt aangeklikt als ze gegeven 
wordt).

• Voorstel 2: ofwel verzorgt elke L zijn/haar kant en springt de 3de L bij waar nodig en 
dan wordt de medicatie nadien uitgedeeld met medicatiekar op gang = proberen en 
evalueren:

• post-operatieve patiënten controleren (parameters, pijnscore navragen, controle 
verband en insteekplaats infuus, debiet opmeten redons, tubedrains en dergelijke, 
mictie navragen, evt. nachtkledij aandoen, installeren,…);

• indien nodig pré operatief scheren;

• controle T° bij ptn met koorts, RR bij hypertensie, …

• wondzorgen uitvoeren;

• toedienen Fraxiparine;

• kaartjes “nuchter” omhoog hangen en richt uur van ok of onderzoek melden aan ptn.

19u30 - 20u30:

• Toedienen medicatie met medicatiekar.

20u30 - 21u00:

• Patiënten overdracht naar nacht (per kant).

3de L:

• Indien nodig aanvragen doen via I transport …(bv bloedtransfusie ophalen, labo 
ophalen, medicatie afhalen apoteek,…)

• Kamer bedstatus wijzigen…

• C meal aanpassen…

• Indien nog onverwachte ontslagen: vk ontslagformulier maken en afspraak geven via 
hospiview, ptn ontslagen via oazis (xde), bedden aftrekken en kamers opruimen.


