
SP Locomotorisch
Dienst specifi eke informatie



Voorstelling van de dienst

Sp-dienst wil zich binnen de Sint–Jozefkliniek profi leren als een dienst waar patiënten gerevalideerd 
moeten worden, na bv een CVA, ongeacht de leeftijd, alsook patiënten met psychiatrische 
problematiek en revalidatie na orthopedische problemen (knieoperatie, heupoperatie …)

Door de multidisciplinaire aanpak, teamvergaderingen, het invoeren van patiënten-toewijzing, 
gebruik makend van het SVH en het streven naar integrerende verpleegkunde, tracht de dienst 
SP de haar toegewezen patiënten zo goed mogelijk 

• Te begeleiden en te verzorgen voor, tijdens en na de onderzoeken die nodig zijn om te komen 
tot een diagnose

• Te begeleiden en te verzorgen voor, tijdens en na de behandeling

• Te zorgen dat de conditie van de patiënt (zowel fysisch, psychisch als sociaal) zo goed 
mogelijk is zodat een terugkeer naar het eigen milieu haalbaar wordt.

Speciale aandacht gaat naar ADL en REVA, alsook

• Aandacht hebben voor voedings- en mobiliteitsproblemen

• Hanteren van patiënten en positionering

• Decubituspreventie

• Aandacht voor incontinentie-of retentieproblemen zowel urinair als voor stoelgang 

Op de SP DIENST LOCOMOTORISCH is elk verpleegkundige verantwoordelijk voor de haar/
zijn toegewezen patiënten. De verzorging, onderzoeken, observaties en briefi ng naar hoofd-
verpleegkundige vallen onder haar/zijn verantwoordelijkheid.



Ruimtelijke indeling

Onze afdeling heeft 20 bedden, waarvan 8 eenpersoonskamers, 6 tweepersoonskamers.

Het telefoonnummer van de verpleegafdeling is 03 890 17 35.

De briefi ng gebeurt in de verpleegpost . Hier vind je 2 medicatiekarren, infusen, materiaal 
voor preoperatieve voorbereiding en medicatie terug. Onze keuken bevindt zich aan de ingang 
van de dienst. Broodmaaltijd en drank kan je in onze ijskast kwijt. Als de werkdruk het toelaat 
drinken we voor de middagpauze een tas soep. ’s Middags en ’s avonds eten we op dienst.

Op onze afdeling beschikken we over een kine/ergo - ruimte waar de patiënten iedere dag voor 
therapie komen.

Met mogelijke vragen kunnen jullie als student(e) steeds terecht bij de mensen die zich hiervoor 
inzetten.

Artsen werkzaam op SP-locomotorisch

Fysische geneesheren

Dr. De Grootte, Dr. De Petter 

Cardiologen

Dr Dobbeleir, Dr Selleslagh

Werksituatie verpleegkundigen

Werksituatie hoofdverpleegkundige: 08u00 – 16u30

Vroege dienst: 06u45 – 14u30

Vroege dienst weekend: 06u45 – 12u00 en 12u30-15u45

Late dienst: 13u15 – 21u00

Late dienst weekend: 09u00-12u30 en 15u30- 20u45

Nachtdienst: 20u30 – 07u00



Shiftbeschrijving

6u45 – 7u00:

• patiëntenoverdracht nachtdienst 

7u00:

• 3 verpleegkundigen hebben elk een gang waar ze verantwoordelijk voor zijn. 2 daarvan beginnen 
met medicatie delen.

8u00:

• Start ochtendverzorging

AANDACHT VESTIGEN OP:

• Materiaal voorzien voor volgende wondverzorging.

• Al het wondverzorgingsmateriaal proper wegbergen in de daarvoor voorziene box, op de kamer, 
in het nachtkastje

• Laat ordelijk de kamers achter

• Vuile kledij in de kledingkast hoort in een (groene) plastic zak gedeponeerd te worden en NIET 
zo in de kast gooien.

• Denk na: geriatrische zetel nodig, preventiemaatregelen decubitus, gebruik aangepast 
incontinentiemateriaal.

• Aandacht voor mannelijke patiënten; baard scheren!!

• Iedereen werkt zelfstandig tenzij hulp vereist is en wees collegiaal. De werkdruk is niet gelijk 
verdeeld.

• Verpleegdossiers worden op de kamer ingevuld

• Patiënten worden volgens individueel aangepast schema verzorgd indien nodig. (ADL)

• Materiaal uit stock (cavillon spray, isobetadine, mitosyl zalf,…) noteren op het daarvoor voorziene 
formulier (niet vergeten registreren). Dit formulier behoort tot de verantwoordelijkheid van V1 
en V3.

11u00 – 11u15:

• Pauze

11u15 – 11u30:

• starten met het delen van de middagmedicatie volgens het medicatie beheer -systeem. 

 



 11u30:

• Patienten worden naar de zaal gebracht waar ze hun middagmaal nuttigen.

• Hulp bieden aan hulpbehoevende patiënten om hun maaltijd te nuttigen.

12u15: 

• Patiënten in bed leggen/verschonen/ begeleiden naar het toilet/ blaastraining

• wisselhouding bedlegerige patiënten.

12u45 – 13u15:

• Middagmaal voor verpleegkundigen + bellenpermanentie.

13u15 – 13u45: 

• Briefi ng

13u45 – 14u30:

• Zoemer kleine gang wordt overgenomen door de lates.

• Actualiseren van het overdrachtsblad en dieetblad

14u30 – 16u00:

• Aanvullen dossiers.

• Medicatie klaarzetten voor 16u en 20u.

16u15 – 16u30:

• meten glycemies + toedienen insuline + medicatie uitdelen.

16u30:

• avondmaal wordt uitgedeeld door voedingsassistente.

17u00:

• patienten die in bed wensen te gaan worden in bed gelegd.

18u00 – 18u30:

• Pauze: wees collegiaal ivm bellenpermanentie.



18u30 – 20u30:

• avondverzorging

• controle vitale parameters

• verschoon en toiletgebruik

• invullen verpleegdossiers

• contact met families

• voorbereiding op nachtdienst

20u30:

• Briefi ng aan de nachtverpleegkundige.

21u00:

• Delen en toedienen van medicatie volgens systeem medicatiebeheer.

• medicatie en infusen klaarleggen voor de volgende dag vlg medicatiebeheer.

• Wisselhouding geven.

• Patiënten positioneren

• Patiënten verschonen of begeleiden naar het toilet waar mogelijk

• Patiënten inlichten ivm eventueel geplande onderzoeken de dag nadien en indien nodig nuchter 
houden.

• Aërosols reinigen

• Opruim zitplaats, keuken en bureau

• Bloedafnames

• Paraferen van de toegediende zorgen

• Verslag schrijven in de verpleegdossier

• Afsluiten van vocht- en voedingsbalans

• Urinedebieten noteren indien nodig

• Onder de ochtend koffi emachine aanzetten

• Nachtzoemer in oplader+ klaarleggen dagzoemers, telefoon overschakelen naar dagritme

• Briefi ng aan vroeges + hoofdverpleegkundige

• Dieetblad nakijken, aanpassen en afdrukken

• Op het overdrachtsblad de nuchtere patiënten arceren in het grijs

• Update overdrachtsblad



Welke technieken zal je op onze afdeling kunnen inoefenen:

• Hygiënische zorgen

• Basiszorgen

• Positionering CVA patiënten.

• Gebruik maken van tilliften

• Blaassondages + alle varianten

• Bloedafnames

• Infusen prikken

• Wondzorg

• Hechtingen verwijderen

• EKG- afnamen

• Sondevoeding met voedingspomp aanschakelen

• Gebruik infuuspompen

• Alles wat te maken heeft met vochtbalans en voedselinname (patiënten maaltijd-
begeleiding bieden, drinken geven, eten geven aan hulpbehoevende patiënten)

Wat verwachten wij van jou?

• Een hart voor de patiënten. (geduld, empathie, een luisterend oor)

• Een positieve ingesteldheid

• Open staan voor feedback

• Gekende technieken

• Vragen durven stellen

• Een kritisch oogpunt

• Aandacht voor de totaalzorg

• Een gezonde dosis assertiviteit

• Een goede theoretische kennis, die omzetten naar de praktijk en verbanden leggen.


