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Het Sint-Dimpnaziekenhuis is op zoek naar een 

 
 

Verpleegkundige 
spoedgevallen 

(80%) 
 

Je taken en verantwoordelijkheden: 

Je staat in voor de eerste zorgen aan acute patiënten in de spoedafdeling en het inschatten van de 
urgentiegraad van hun behandeling, teneinde de patiënten zo spoedig mogelijk te stabiliseren en een 
verdere verzorging mogelijk te maken. 

• Je onthaalt patiënten bij aankomst op de spoedafdeling; je evalueert de ernst van hun situatie 
• Je stelt een verpleegkundige diagnose; je neemt de parameters op en maakt een anamnese voor 

de arts 
• Je staat de arts bij in de medische diagnose en geeft een inschatting van de urgentiegraad 
• Je voert bijkomende onderzoeken uit volgens instructies van de arts; je voert verpleegtechnische 

en toevertrouwde geneeskundige handelingen uit volgens de instructies van de arts 
• Je informeert en begeleidt de patiënt en begeleider bij aankomst op de spoedafdeling 
• Je maakt een dossier aan van de patiënt; je rapporteert over de gezondheidstoestand van de 

patiënt 
• Je waakt over de correcte werking van de technische uitrusting binnen de dienst 
• Je reinigt het gebruikte medische materiaal en ruimt de behandelruimte op 
• Je volgt de medische stock op en vult deze aan 

 

 
Je troeven: 

• Je bent  bachelor /HBO5/ gegradueerd / gebrevetteerd verpleegkundige 
• Je hebt kennis van de medisch-technische processen en specifieke technieken 

(materialen en producten) van de dienst en van de protocollen van onderzoeken 
en behandelingen 

• Je hebt bij voorkeur een banaba “Spoedgevallen en Intensieve zorgen” 
• Je kan werken met de nodige informaticatoepassingen 

 
Interesse? 

Je kan solliciteren t.a.v. de heer Danny Peeters, hoofd personeelsbeheer, 
danny.peeters@ziekenhuisgeel.be 
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