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Welkom op de kinderafdeling. 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken. 

Het is een handleiding over het reilen en zeilen op de dienst, uitleg over pathologie, onderzoeken en 
behandelingen. 

We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons. We verzekeren onze goede wil en samenwerking om leerrijke 
groeimomenten aan te bieden.  
Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en patiëntgerichte zorg 
verzekeren aan onze patiënten.

Deze brochure kwam tot stand door toedoen van enkele toegewijde medewerkers die het tot hun opdracht nemen 
jullie op een professionele wijze te begeleiden.

We wensen je alvast een leerrijke periode toe waar je met veel voldoening op kan terugblikken.

Verpleegkundig team A201
Martine Fonteyne en Liesbeth Geurs, onze mentoren
Hoofdverpleegkundige: Aurélie Sprengers

Beste student
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2 Voorstelling van de afdeling

Naam van de afdeling: A201

Kenletter: E

Behorend tot zorgdomein: Klinische diagnostiek en behandeling

Aantal bedden: 20
 
Naam van de hoofdverpleegkundige: Aurélie Sprengers

Contactgegevens hoofdverpleegkundige: 09/246.24.10

Contactgegevens afdeling: 09/246.24.01

Spelbegeleiding: Veerle De Bruyn

Psycholoog: Kristel Broekaert

Medewerker sociale dienst: Kaat De Clercq

Diëtist: Charlotte Matton

Kinesitherapeut: Karolien Penson

Bezoekuren: 14.00 uur – 20.00 uur
          Voor ouders doorlopend bezoekrecht met mogelijkheid tot rooming-in voor één ouder.
 

3 Patiëntenpopulatie

3.1 Algemeen

↗ Ambulante patiënten 

↗ Patiënten in daghospitalisatie  

↗ Gehospitaliseerde patiënten

↗ Kinderen <15j (uitzonderingen volgens zorgprogramma pediatrie)

3.2 Risicovolle patiënten of diensten

↗ Spoedeisende patiënten  
↗ Patiënten met immunodeficiëntie 
↗ Patiënten met een overdraagbare ziekte  
↗ Operatiepatiënten
↗ Radiologische patiënten  
↗ Kwetsbare patiëntengroepen: 
 » Zuigelingen
 » Afhankelijke kinderen

4 Dienstgebonden boordtabellen

Elke verpleegafdeling beschikt over een dienstgeboden boordtabel waarin men gegevens met betrekking tot 
opname, bezettingsgraad,… voor die afdeling kan terugvinden.
Per kwartaal worden deze gegevens geüpdatet door de dienst Beleidsinformatie. De boordtabellen zijn terug te 
vinden op het intranet van het ziekenhuis. 
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5.2 Verpleegkundig team

↗ Personeelsbestaffing: conform wettelijk  
 kader (zie ook begrotingscontrole en   
 dienstrooster)

↗ Scholingsgraad: 
 » Verpleegkunde BA

↗ Bijkomende competenties: 
 » Bijzondere Beroepstitels
  - BBT Pediatrie en   
   Neonatologie   

↗ Bijkomende opleidingen: 
 » BLS (2-jaarlijks)
 » PBLS (jaarlijks)
 » Brand (2-jaarlijks)
 » Isolatiebeleid 
 » …

 
5.3 Zorgondersteuning

In aanvulling op het verpleegkundig team werken 
wij met een aantal centraal aangestuurde 
ondersteunende diensten, nl. een team 
Broodbuffetwagen (BBW) en een team “centraal 
patiëntenvervoer (CPV).

Het team BBW staat in voor het ontbijt en het 
avondmaal op de verpleegafdelingen. Ook tijdens 
het weekend (behalve ’s zaterdag- en zondagavond). 
Aanvullend verzorgen zij ook een aantal logistieke 
taken op de verpleegafdelingen (bestellingen, 
bergingen, keuken,)

5 Afdelingsspecifieke gegevens

5.1 Medisch team

↗ Kinderartsen

 » Dr. Aeyels Liesbeth

 » Dr. Degraeuwe Jelle (medisch diensthoofd)

 » Dr. De Cono Nicola

 » Dr. De Schynkel Katrien

 » Dr. De Wilde Barbara

 » Dr. Frankel Urlien

 » Dr. Kamoen Kristien

 » Dr. Leus Jasmine

 » Dr. Van Coster Rudy

 » Dr. Van de Voorde Marlies

 » Dr. Van Haver Kris

 » Dr. Vyncke Krishna

↗ Secretariaatsnummer: 09/246.82.00 – 09/246.82.01

↗ De kinderafdeling omvat algemene kinderheelkunde  
 en kindergeneeskunde. Dit betekent dat er met   
       vele medische disciplines wordt samengewerkt  
 (bv. NKO-artsen, abdominale chirurgen, dermatologen,  
 plastisch chirurgen, …). 

5.4 Samenwerking met andere interne  
 disciplines/disciplines 

↗ Kinesitherapie  

↗ Logopedie     

↗ Ergotherapie  

↗ Diëtiek

↗ Radiologie   

↗ Spoed  

↗ Operatiekwartier 

↗ Labo 

↗ Polikliniek   

↗ Dienst Patiënten begeleiding 

 » PST  

 » Sociale dienst

 » Pastorale dienst

 » Dienst Psychologie
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6 Pathologie, behandelingen en onderzoeken

SPECIALITEIT     PATHOLOGIE / BEHANDELINGEN / ONDERZOEKEN

ORL Tonsillectomie, middenoor- operaties (CAT), plaatsen van 
trommelvliesbuisjes (diabolo’s), 

Abdominale heelkunde appendectomie, liesbreuk, navelbreuk, pylorushypertrofie

Urologie: phimosis, circumcisie, cryptochidie, varicocoele 

Orthopedie verwijderen osteosynthesemateriaal, herstel fracturen

Thoracale heelkunde Diabolo, poliepen, amandelen, cat, fess/neustussenschot

Plastische chirurgie schisis, afstaande oren (otoplastie)

SPECIALITEIT     PATHOLOGIE / BEHANDELINGEN / ONDERZOEKEN

Inwendige geneeskunde Bronchitis, astma, bronchiolitis (RSV), pneumonie, laryngitis, valse kroep, 
commotio cerebri, meningitis, encefalitis, hersenbloeding, eczeem, impetigo, 
brandwonden, huiduitslag van allerlei oorsprong, ITP, Metabole stoornissen bv. 
groei- en ontwikkelingsstoornissen, koorts met ongekende oorzaak, spruw, 
stomatitis, braken, gastro-oesophagaele reflux, gastritis, diarree, UWI, 
pyelonefritis, stuipen

Ademhalingsstelsel: huidtesten, radiografische onderzoeken, Staalname:bloed, 
sputum, respiratoire virussen, zweettest, urologisch stelsel, cystografie, IVP 
Cardiologisch stelsel: echo cardio, EKG, nucleair isotopenonderzoek, 

Metabool: glycemiedagcurve/ glucoseintolerantietest, glycemie, 
groeihormonen, urineonderzoek

Neurologischstelsel: polysomnografie, CT-scan – NMR, Echo, EEG, EMG, 
lumbale punctie, oogfundus, oogonderzoek 

Spijsverteringsstelsel: echo, oesophagoscopie, pH-metrie, RX, 

Staalname: bloed, copro, urine
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7 Samenwerking met externen
   

↗ Ziekenhuizen (Zorgprogramma gebonden), E17   
 netwerk

↗ Huisartsen     

↗ Thuiszorg 

↗ Scholen      

↗ Kind & Gezin, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

   

 

8 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid

8.1 Zorgzones

 
De afdeling wordt opgedeeld in verschillende zorgzones, per zorg zone is telkens één verpleegkundige 
verantwoordelijk.

↗ Tijdens winterregime (oktober – maart): 3 zones

↗ Tijdens zomerregime (april – september): 2 zones

8.2 Shiften

We werken volgens drie shiften:

↗ Vroegdienst : 6u30 tot 15u

↗ Laatdienst: 13u30 tot 22u

↗ Nachtdienst: 21u45 tot 6u45
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8.3 Dagindeling

Er is geen vaste dagindeling maar het is een continu proces van opname, patiënten voorbereiden, naar 
wachtruimte brengen, afhalen recovery, nazorg volgens procedure en regeling van ontslag.

↗  06u30 – 06u45 Patiëntenoverdracht van N naar V (kort en bondig)

↗ 06u45 – 08u Flesvoedingen geven
   Klaarzetten en toedienen van medicatie
   Onthaal geplande opnames

↗ 08u – 11u30 Korte overdracht naar hoofdverpleegkundige en spelbegeleidster
   Ochtendverzorging
   Transport en begeleiden van patiëntjes naar OK, onderzoeken,… (indien niet door CPV)
   Artsenronde
   Plannen van onderzoeken, medicatie/ voeding volgens medisch order
   Aanpassingen in het verpleegkundig dossier, administratieve taken
   Melkkeuken

↗ 11u30 – 12u Hulp bij opdienen middagmaal, geven van flesvoeding, voeding aan patiënten
   Middagverzorging
   Aanvullen van het verpleegplan

↗  12u00 – 13u30 Klaarzetten en toedienen van medicatie
   Middagrust voor de patiëntjes (van 12u tot 14u doven de lichten in de gang en
   vragen we de kinderen op de kamer te blijven) 

↗ 13u30 – 14u Patiëntenoverdracht van V naar L

↗ 14u – 15u Opdienen tussendoortje
   Afwerken aangevraagde onderzoeken

↗ 15u – 17u30 Flesvoeding - fruitpap toedienen, middagverzorging, klaarzetten en toedienen van   
   medicatie, observatie patiënten en controle parameters

↗ 17u30 – 19u00 Hulp bij opdienen avondmaal
   flesvoeding geven

↗ 19u00 – 21u45 Klaarzetten en toedienen van medicatie
   Avondverzorging + invullen patiëntendossier
   Opname van PSG-patiënten + aanleggen slaaptest
   Opruimen van de patiëntenkamers en van de dienst (spoelruimte, keuken,...) 

↗ 21u45 – 22u Patiëntenoverdracht van L naar N

↗ 22u – 6u45 Toezicht op nachtrust van de patiëntjes
   Observatie van patiënten en controle van de parameters
   Bereiden en toedienen van medicatie
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9 Meest voorkomende verpleegkundige verstrekkingen –   
 procedures

↗  Er zijn heel wat verpleegkundige procedures uitgewerkt om de uniformiteit en kwaliteit van zorg te  
 garanderen. Je vindt deze terug op de intranetsite van ons ziekenhuis.

↗ Procedures specifiek voor de kinderafdeling vind je terug onder de rubriek “zorgprogramma” “moeder/  
 kind” rubriek Kind.

9.1 Basiszorg

↗ Toediening en hulp bij hygiënische zorg
↗ Hulp bij mobiliteit
↗ Hulp bij uitscheiding
↗ Hulp bij gewone voeding/ babyvoeding

9.2 Behandelingen

9.2.1 Ademhalingsstelsel
↗ Zuurstoftoediening
↗ Aerosoltherapie

9.2.2 Bloedsomloopstelsel
↗ Plaatsen van intraveneuze katheters in perifere venen.
↗ Voorbereiding, toediening van en toezicht op intraveneuze perfusies en transfusies eventueel  
 met technische hulpmiddelen.

9.2.3 Spijsverteringsstelsel
↗ Voorbereiding, uitvoering en toezicht op
 » Stoelgang, nemen van stoelgangstaal
 » Plaatsen en gebruik van maagsonde voor toedienen voeding en/ of evacuatie vocht

9.2.4 Urogenitaal stelsel
↗ Voorbereiding, aanbrengen van een urinezakje.
↗ Voorbereiding, uitvoering en toezicht op blaassondage
↗ Toezicht op urinedebiet

9.2.5 Huid en zintuigen
↗ Voorbereiding, uitvoering en toezicht op
 » Wondverzorging
 » Verzorging van wonden met wieken en drains
 » Voorbereiding, uitvoering en toezicht op verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal
 » Verzorging atypisch eczeem en huidletsels
 » Spoeling van neus, ogen en oren

9.2.6 Metabolisme
↗ In evenwicht houden van de vochtbalans.
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9.2.7 Medicamenteuze toedieningen
↗ Voorbereiding en toediening van medicatie via volgende toegangswegen

 » Oraal 
 » Rectaal
 » Via maagsonde 
 » Subcutaan
 » Cutaan
 » Intramusculair
 » Intraveneus
 » Via luchtweg (inhalaties inbegrepen)
 » Oogindruppeling
 » Oorindruppeling

9.2.8 Voedsel- en vochttoediening
↗ Parenterale voeding via maagsonde of gastrostomiesonde.
↗ Enterale voeding, toezicht op vocht en inname voeding.

9.2.9 Mobiliteit
↗ De patiënt in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en toezicht hierop.

9.2.10  Hygiëne
↗ Specifieke hygiënische zorg als voorbereiding op een onderzoek of behandeling.

9.2.11 Fysieke beveiliging
↗ Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddelen, beveiliging, toezicht.
↗ Maatregelen ter preventie van infecties (handhygiëne, isolatiemaatregelen,…).

9.3 Verpleegkundige activiteiten die verband houden met het stellen van de diagnose

↗ Meting van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels 
 (PEWS: Pediatric Early Warning Score)
↗ Gebruik van apparaten voor observatie van de verschillende functiestelsels ( O2-    
 saturatiemonitor, cardiale monitor, apnoemonitor, bloeddrukmeting)
↗ Staalafneming en collectie van secreties en excreties
↗ Bloedafneming door veneuze en capillaire punctie
↗ Observatie bij het uitvoeren en aflezen van cutane en intradermale testen
↗ Uitlokkingstesten, zweettesten

9.4 Assistentie bij medische handelingen

↗ Voorbereiding, assistentie en instrumenteren bij medische ingrepen (lumbale punctie, plaatsen   
 oppervlakkige jugularis, pH-metrie).
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9.5 Toevertrouwde geneeskundige handelingen

↗ Beoordeling van de parameters behorende tot de verschillende biologische functiestelsels  
 (vitale parameters (bloeddruk, hartslag, ademhaling, zuurstofsaturatie, T°), ECG, fysische  
 parameters).

↗ Kwalitatief en semi-kwantitatief onderzoek van urine en bloed, lichaamsvochten en   
 excreties door middel van eenvoudige technieken waarvoor geen specifieke opleiding vereist is,  
 in aanwezigheid van de patiënt en onder controle van een erkend laboratorium voor klinische  
 biologie (bv. Glucosemeting).

9.6 Specifiek voor de kinderafdeling

↗ Bereiden en toedienen van flesvoeding
↗ PSG = polysomnografie
↗ Apnoemonitoring
↗ Cardiale monitoring
↗ Saturatiemonitoring
↗ Assistentie bij lumbale puncties
↗ Zweettest
↗ Oesophagale pH-metrie
↗ Procedure uitvoeren onder Kalinox®.

10 Overlegstructuren

10.1 Verpleegkundig niveau

↗ Patiëntenoverdracht: dagelijks, bij aanvang van iedere shift

↗ Teamvergaderingen: 2x per jaar 

↗  Verplichte werkgroepen

 » Ziekenhuishygiëne  

 » Pijn

 » Mentoren  

 » VTO voor starters

↗ Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling

 » Starter: 3 – 6 en 12 maanden  

 » > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks

10.2 Met artsen

↗ Dagelijkse artsenronde

↗ Elektronisch patiëntendossier

↗ Maandelijks overleg hoofdverpleegkundige /medisch diensthoofd.
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10.3 Multidisciplinair Overleg (met 3 of meer disciplines - MDO)

↗ Kinderartsen
↗ (Hoofd-)Verpleegkundige  
↗ Kinesitherapeut
↗ Diëtist
↗ Medewerker sociale dienst
↗ Assistent in opleiding en dokter stagiair
↗ Psycholoog

11 Student specifieke informatie

11.1 Mentoren

↗ Martine Fonteyne   ↗ Liesbeth Geurs

11.2 Verwachtingen ten aanzien van studenten?

11.2.1 Wat wij verwachten van een student
↗ Leren omgaan met kinderen, ouders en hun noden en behoeften. Werken aan een empathisch vermogen.

↗ Samenwerking met alle medewerkers van het multidisciplinaire team.

↗ Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme.

↗ Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen, te bespreken met de mentoren.

↗ Inzicht krijgen in de pathologie en de werking van onze afdeling.

↗ Observeren en rapporteren.

↗ Respect voor privacy en beroepsgeheim.

↗ Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling.

↗ Correct nakomen van de afgesproken stage-uren.

↗ Stiptheid in de pauze.

↗ Bij ziekte: steeds de afdeling (tel.: 09/246.24.01) en de school verwittigen. 
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↗ Geen GSM gebruik tijdens de effectieve stage-uren, GSM wordt NIET in de zakken gestoken! 

↗ Bied dagelijks zelf je feedbackformulier aan en noteer de naam van de verpleegkundige waarmee je hebt  
 samengewerkt. Noteer eveneens dat je feedback aangeboden hebt.

↗ Het invullen van een studentenenquête via PC op het einde van de stage (vóór de eindevaluatie).

↗ Attest medisch onderzoek afgeven bij aanvang van de stage.

11.2.2 Wat kan een student van ons verwachten
↗ Vriendelijke en behulpzame verpleegkundigen.

↗ Ingevulde feedback, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie.

↗ Mogelijkheid tot inzage van literatuur (bijvoorbeeld het intranet en internet raadplegen) in onderlinge  
 afspraak met de (hoofd) verpleegkundige.

↗ Bijwonen van onderzoeken en chirurgische ingrepen in overleg met hoofdverpleegkundige of mentoren.

↗ Op uw vraag trachten we u enkele onderzoeken te laten bijwonen.

↗ Mogelijkheid tot inoefenen van aangeleerde technieken.

↗ Bijwonen van de patiënten overdracht en multidisciplinair overleg 

↗ Goede multidisciplinaire samenwerking.

↗ Informatiebrochures.

11.3 Mentorschap op de afdeling: de 5 krachtlijnen van het mentorschap

Binnen het verpleegkundig-paramedisch departement heeft de Werkgroep “Mentorschap Beleidslijnen” een visie 
over “mentorschap” uitgeschreven. 

Deze visie kan worden samengevat in 5 krachtlijnen.

↗ De mentor is een aanspreekpunt, contactpersoon voor de student op de eenheid

↗ Iedere verpleegkundige wordt beschouwd te kunnen functioneren als begeleidende verpleegkundige voor  
 de student verpleegkunde

↗ De taak van de hoofdverpleegkundige in studentenbegeleiding wordt beperkt tot het uit werken van een  
 organisatorisch kader

↗ De student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, de verpleegeenheid is     
 medeverantwoordelijk voor het creëren van een boeiende leeromgeving

↗ De stagebegeleider en het opleidingsinstituut participeren daadwerkelijk in het mentorschapproject.

De volledig uitgewerkte visietekst kan je terugvinden op intranet.
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