Informatie voor stagiairs anesthesiologie

U vangt binnenkort de stage anesthesiologie aan. Dit is een stage waarbij je niet alleen heel wat
pathologie kan zien, maar ook zelf de handen uit de mouwen kan steken en heel wat praktische
zaken kan aangeleerd krijgen.

Naast het centraal OK heb je de keuze uit CRG OK, cath-zalen, remote pediatrie, chronische
pijnkliniek, acute pijn… In alle OK’s dient er aangepaste kledij (blauw) gedragen te worden, met een
zichtbare badge. In de remote plaatsen wordt witte kledij gedragen (met een badge).

Tijdens niet-scolaire vakantieperiodes is er op dinsdagochtend (6:45 tot 7:45) afwisselend met
maandagavond (17:00-18:00) theoretisch onderwijs – meestal in het zaaltje materniteit of de zaal
van spoed. Soms ook worden bijkomende modules georganiseerd, maar voor de concrete invulling
van de agenda hiervan dient men contact te nemen met het secretariaat anesthesie (binnenpost
8926 of 8962). De contactpersoon voor de stage is prof. Poelaert, of – bij zijn afwezigheid – de
weekverantwoordelijke van de dienst anesthesie (naam terug te vinden in de werkverdeling).

U wordt dagelijks verwacht om 7:45 omgekleed in het centraal OK aan de PC, waar de werkverdeling
getoond wordt. Soms worden ook de namen en verdeling van de stagiairs daarin aangegeven, soms
ook niet. In het laatste geval moet er met de supervisoren bekeken worden in welke zaal je best
komt te staan.

Doel van de stage:
De stage heeft als belangrijkste doel u kennis te laten maken met een tak van de geneeskunde waar
men meestal niets over gehoord heeft tijdens de opleiding en het theoretisch onderwijs. Eens je al
een paar dagen mee draait ken je stilaan de geplogenheden van een OK en zal je gevraagd worden
medicatie correct op te trekken en te labelen, kan je mee-kijken bij intubatie en navenant ook zelf
intuberen, instellingen van een beademingsmachine aanleren, meekijken bij het plaatsen van
locoregionale blocks of van centrale catheters, meegaan bij de dagelijkse visite van patiënten ivm de
acute pijnbehandeling, participeren op de chronische pijnkliniek aan consultaties of interventionele
therapieën…

Vaardigheden:
Wat je precies in de zaal mag doen, hangt af van je eerdere stages en ervaring. Dit wordt best
besproken met de supervisor van de zaal.

Eindtermen:
Kennis van de verschillende medicaties gebruikt bij een courante anesthesie, kennis van de
verschillende blocks; vaardigheden: perifere catheter voor infuus kunnen plaatsen, oroendotracheale intubatie.

