Naam van de dienst: B3
Tel.: 02/541 33 54 - 02/541 33 55
Hoofdverpleegkundige: dhr. Patrick Crombez, patrick.crombez@bordet.be
Stagementor: Mme Dias Claudia, claudia.dias@bordet.be, mevr. Laurence Deleuze (nacht), dhr.
Frederik Schauwaers (NL),Mvr Marie Cuomo
Verpleegkundige met specialisatie in educatie en ondersteuning van de patiënten: mevr.
Marie-France Jaivenois
Verpleegkundige met specialisatie in cytaferese: mevr. Nicoletta Munteanu en
dhr. Walter Bellemans, Corine Mal en Olivier Mugema.
Hoofdzorgcoördinator oncologie-verpleegkundigen in hematologie: mevr. Sophie
Delaunois

INHOUD
1. Onthaal
2. Hoe bereik je de dienst?
3. Begeleiding tijdens je stage
4. Feedback en evaluatie tijdens je stage
5. Algemene voorstelling van de dienst
6. Dienstregeling
7. Leermogelijkheden binnen de dienst
8. Huishoudelijk reglement van de dienst
9. Nuttige links
10. Wat als je problemen hebt tijdens je stage?

1. ONTHAAL
Beste student, het B3-team wenst je een goede stage en hoopt bij te dragen tot de
verrijking van je praktijk en mindset voor verpleegkundige.
2.HOE BEREIK JE DE DIENST?

B3, 3e verdieping. Neem de lift tegenover de inschrijvingsbalie. Binnen onze eenheid
word je begeleidt door ofwel een begeleidingsverpleegkundige (Nathalie Haenecour),
ofwel Kathy Van Hecke.

3. BEGELEIDING TIJDENS JE STAGE

Elke eenheid beschikt - met het oog op je begeleiding - over een of meer stagementor. Je
krijgt in elk geval de gelegenheid om met alle verpleegkundigen samen te werken.

4. FEEDBACK EN EVALUATIE TIJDENS JE STAGE

Wat je evaluaties aangaat, zullen wij enerzijds samen met jou en met je docenten de
documenten van je school moeten invullen. (Lever ze tijdig af en zorg ervoor dat ze tijdig
worden ingevuld.) Daarnaast hebben wij onze eigen evaluatiefiches. We bewaren deze in
onze eenheid. Vergeet niet om de vragenlijst omtrent jouw mening over je stage in te
vullen en deze aan de begeleidingsverpleegkundige te bezorgen.
Wat je doelstellingen betreft: deze moet je uiterlijk 2 dagen na de start van de stage aan
de hoofdverpleegkundige of aan je stagementor bezorgen.
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5. ALGEMENE VOORSTELLING VAN DE DIENST
Eenheid Hematologie en Transplantatie.
Wij hebben 12 bijzondere kamers.
Hiervan zijn er 6 kamers met laminaire stroming, voor patiënten die een transplantatie
kregen.
De gehospitaliseerde patiënten op B3 hebben af te rekenen met kwaadaardige
hemopathieën: chronische en acute leukemie, lymfomen (hodgkin of niet), myelomen.
Er vinden hier geregeld stamceltransplantaties plaats (auto- en allotransplant, familiaal
of niet, identieke haplo of minitransplant); het specifieke hiervan leer je tijdens je stage.
De kwaadaardige hematologiepathologieën zijn complex. Ze tasten het hele organisme
aan zodra ze ontstaan in het bloed.
In het algemeen gaat het om veelvuldige en zeer zwaar te dragen behandelingen
(combinaties van chemo en immuuntherapieën, corticoïden in hoge dosis, antibiotica,
antivirale en antimycotica) met niet te verwaarlozen neveneffecten.
De toediening van een allotransplantatie met stamcellen leidt tot een bijzonder
syndroom, GVHD (graft versus host disease), dat zich manifesteert door een reactie van
het transplantaat tegen de gastheer en dat ernstige problemen veroorzaakt op digestief
en huidniveau.
De verblijven, vooral in steriele kamer, duren lang. De transplantatie- en
neutropeniepatiënten blijven geïsoleerd en vertoeven in fysieke en psychisch kwetsbare
toestand die soms extreem kan zijn.
Wij eisen (en leren je) een bijzonder strikte asepsis voor alle manipulaties, verzorging,
verbanden, komen en gaan bij de geïsoleerde patiënten, het dragen van masker, schort
en handschoenen.
We raden af om zomaar als leek, zonder kennis van hematologie aan deze stage te
beginnen; je stage zal zoveel rijker zijn als je met een kleine wetenschappelijke,
theoretische en technische bagage aan de slag gaat.
De patiënten die in B3 gehospitaliseerd zijn, zijn overigens vrij goed op de hoogte van
hun ziekte: ze begrijpen de mechanismen, merken zelf het kleinste symptoom en kennen
hun behandelingen.
Deze patiënten lopen een hoog infectierisico; vandaar dat hun temperatuur om de 3 uur
wordt gemeten.
Gezien de vele behandelingen, de toxiciteit ervan en de vele hydratatie die intraveneus
worden toegediend, maken we elke ochtend een urinaire balans op en wegen we de
patiënten.
De nachtploeg neemt elke ochtend om 6 uur bloed af om de resultaten al zeer vroeg te
ontvangen, onder meer voor de witte bloedcellen, de hemoglobine en de plaatjes, en zo
snel mogelijk de nodige bloedproducten te kunnen bestellen.
De bestelling, toediening en bewaking van chemotherapieën worden uitsluitend door
het verpleegkundig personeel van B3 uitgevoerd.
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6. DIENSTREGELING
Dit zijn onze uurroosters:
7.00 tot 15.30 u.
13.00 tot 21.00 u.
20.30 tot 7.00 u.
Normaal, en afhankelijk van de werkbelasting, vragen wij je om elke week minstens één
avondshift (13.00 tot 21.00 u.) te presteren.

7. LEERMOGELIJKHEDEN BINNEN DE DIENST
We stellen je een lijst voor van verzorgingen of handelingen om uit te voeren, om te
observeren, om niet te missen
-Basisverzorging, toilet of hulp bij het toilet, met bijzondere aandacht voor de fysieke en
morele toestand van de patiënt, angst, pijn, problemen met ademhaling of mobilisatie…
-Kritische analyse van de klinische toestand van de patiënt
-Begeleiding, steun, ondersteunende relatie voor patiënten en hun verwanten
-DAVI-opening en -sluiting en -verbanden
-Verbanden van centrale weg
-Bloedafnames en hemoculturen (bloedkweekjes) langs perifere weg, DAVI, centrale weg
-Dagelijkse opvolging van balansen en gewicht van de patiënt
-Verzorging van een patiënt met allo- of autotransplantatie
-Aanleren en respecteren van de normen voor neutropenie en infectieus isolement
-Bijzondere aandacht voor de temperatuurparameter
-Bijzondere aandacht voor de dagelijkse gehaltes van hemoglobine, witte bloedlichaampjes en
plaatjes
-Kennis van producten voor chemotherapie of specifieke antilichaampjes
-Kennis, dilutie en toezicht op antivirale antibioticabehandelingen, fungiciden,
immunosuppressieve en andere intraveneuze behandelingen
-Bijzondere aandacht voor de pijn, vooral veroorzaakt door mucositis, frequente neveneffecten
van bepaalde chemotherapiebehandelingen
-Kennis van de laserbehandeling die wordt gebruikt bij mucositis
-Toezicht op parenterale voeding
-Toediening en bewaking van transfusies van plaatjes, rode bloedlichaampjes, bevroren vers
plasma of gammaglobulines.
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8. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE DIENST
De regels zijn vergelijkbaar voor de diverse diensten.
Je vindt ze meer gedetailleerd voor het hele Instituut, in hoofdstuk 6 van de Algemene
Brochure.
De technieken, procedures, patiëntendossiers, ... leer je kennen en toepassen op het
terrein.

9. NUTTIGE LINKS
Ennov/Intranet Bordet
De mappen met verpleegprocedures zijn beschikbaar in elke dienst of in het kantoor van
de begeleidingsverpleegkundige
De bibliotheek van het Instituut
De medische dossiers
En aarzel nooit om ons aan te spreken en vragen te stellen!

10. WAT ALS JE PROBLEMEN HEBT TIJDENS JE STAGE?
Dit komt ook ter sprake in dit hoofdstuk in de Algemene Brochure: je kunt altijd terecht
bij de verpleegkundige(n) met wie je samenwerkt, bij de hoofdverpleegkundige, de
stagementor of de begeleidingsverpleegkundige.
Goed om weten is dat je ook terechtkunt bij de personeelspsychologe, mevr. Marie
Dussart, 1 30 77.
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