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Dienstgebonden informatiebrochure A202-A203 

 
 

 

 

1 Voorwoord 

 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom op onze afdeling Verloskwartier, Kraamafdeling en Neonatologie. 

 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze afdeling. Het is een handleiding over het 

reilen en zeilen op de dienst, uitleg over pathologie, onderzoeken en behandelingen. Wij hopen dat 

je je vlug thuis voelt bij ons. Wij verzekeren onze goede wil en samenwerking om van jouw stage 

een leerrijk moment te maken. Vergeet echter onze belangrijkste doelstelling niet, namelijk een 

kwaliteitsvolle, professionele en patiëntgerichte zorg verzekeren aan de zwangeren en pasbevallen 

moeders en hun baby. 

Tijdens deze stage maak je steeds deel uit van ons team en vragen wij jouw hulp om onze 

doelstelling te realiseren. 

Deze brochure kwam tot stand door het toedoen van enkele toegewijde medewerkers die het tot 

hun opdracht nemen jullie op een professionele wijze te begeleiden. 

Wij wensen je alvast een leerrijke stage waar je met veel voldoening op kan terugblikken. 

 

Vroedkundig team A202 – A203 

Els Agneessens, Anouschka Claus, Jeroen De Troyer, Ophelia De la Rivière, Ann Strobbe, Nancy 

Vanhastel, Griet Wuyts en Sarah Van Nieuwenhuyse - Onze mentoren 

Evelyne Doom - Adjunct-hoofdvroedvrouw 

Kristelle Vande Walle - Hoofdvroedvrouw 
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2 Voorstelling van de afdeling 

Naam van de afdeling: A202-A203 

Kenletter: M 

Behorend tot zorgdomein: Klinische diagnostiek en behandeling 

Aantal bedden: 30       

Naam van de hoofdvroedvrouw: Kristelle Vande Walle 

Naam van de adjunct leidinggevende: Evelyne Doom 

Contactgegevens afdeling: 09/246.25.00 

Bezoekuren: De bezoektijden zijn van ’s middags 14.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur.  

  Voor de partner doorlopend bezoekrecht met slaapmogelijkheid. 

Doorlopend bezoekrecht voor ouders op de neonatologie. 

 

3 Patiëntenpopulatie 

3.1 Algemeen  

 Ambulante patiënten    

 Gehospitaliseerde patiënten 

 Volwassenen  

 Pasgeborenen 

 Prematuren  

 

3.2 Risicovolle patiënten of diensten 

 Spoedeisende patiënten   

 Operatiepatiënten 

 Kwetsbare patiëntengroepen:  

* Prematuren 

 

4 Dienstgebonden boordtabellen 

Elke verpleegafdeling beschikt over een dienstgeboden boordtabel waarin men gegevens mbt 
opname, bezettingsgraad,… voor die afdeling kan terugvinden. 

Per kwartaal worden deze gegevens geüpdatet door dienst Beleidsinformatie. De boordtabellen 
zijn terug te vinden op het intranet van het ziekenhuis.  

 

5 Afdelingsspecifieke gegevens 

5.1 Medisch team 

 Verloskunde 

* Medisch diensthoofd: Dr. Van Den Broecke 

* Secretariaatsnummer: 09/246.80.00 

 Pediatrie / Neonatologie 

* Medisch diensthoofd: Dr. Degraeuwe 

* Secretariaatsnummer: 09/246.82.00 of 09/246 82 01 
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5.2 Vroedkundig team 

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

 Scholingsgraad:  

* Vroedkunde BA 

 Bijkomende competenties:  

* Bijzondere Beroepstitels 

- BBT Pediatrie en Neonatologie    

 Bijkomende opleidingen:  

* BLS (2-jaarlijks) 

* Glycemie (2-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 zaterdag- en zondagavond). Aanvullend verzorgen zij ook een aantal logistieke 
taken op de verpleegafdelingen (bestellingen, bergingen, keuken,  ..) 

Het team CPV staat in voor het vervoer van patiënten naar radiologie, revalidatie, OK en 
polikliniek, …  Het vervoer tussen verpleegafdelingen gebeurt door de verpleegkundigen van de 
ontvangende afdeling. Het vervoer van baby’s gebeurt uitsluitend door vroedvrouwen van de 
afdeling. 

 

5.4 Samenwerking met andere interne disciplines/disciplines 

 Kinesitherapie   

 Diëtiek 

 Radiologie    

 Spoed   

 Operatiekwartier  

 Labo  

 Dienst Patiëntenbegeleiding  

* Sociale dienst 

* Pastorale dienst 

* Dienst Psychologie 
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6 Pathologie, behandelingen en onderzoeken 

 

Vaginale bevalling en sectio caesarea 

Pathologische zwangerschap 

 

Pathologie Behandelingen Onderzoeken 

bloedingen observatie,  behandeling volgens 
zwangerschapsduur 

Bloedonderzoek 

Cervixinsufficiëntie  Cerclage CTG 

Hyperemesis gravidarum Infuustherapie Echo 

Hypertensieve aandoeningen Observatie, evt. medicatie Oogfundusonderzoek 

IUGR Biofysisch profiel  

Preterme contracties Tocolyse, rust, CTG EKG 

(P)PROM Infectieuze parameters, CTG  

Urologische aandoeningen medicatie RX 

 
Normaal en pathologisch kraambed 

Prematuren en neonaten met een verhoogde zorgbehoefte 
 

7 Samenwerking met externen 

 Kind en Gezin 

 Scholen 

 Thuiszorg:  10de maand 

  Zelfstandige vroedvrouwen    

 

8 Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid 

 

8.1 Zorgzones 

De afdeling wordt opgedeeld in verschillende zorgzones, per zorgzone is telkens één vroedvrouw 
verantwoordelijk. 

 Zone 1 = K1-K10 

 Zone 2 = K11-K18 

 Zone 3 = K19-K29 

 

8.2 Shiften  

We werken volgens drie shiften: 

 Vroegdienst: 6u30 tot 15u00  

 Laatdienst: 13u30 tot 22u00  

 Nachtdienst: 21u45 tot 6u45  
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8.3 Dagindeling  

8.3.1 Dagorde KRAAMAFDELING 

 Vroegdienst zone 1 – 2 – 3 (start 06u30 – 15u00) 

06u30 – 06u45 Patiëntenoverdracht (kort en bondig) volgens SBAR 

06u45 – 07u30 CTG aanleggen bij de zwangeren op de afdeling 

Nuchtere gewichtscontroles 

Glycemie prikken bij (zwangerschaps-)diabeten 

Administratieve ontslagvoorbereiding 

Klaarzetten en voorbereiding van het materiaal voor de ochtendverzorging 

(medicatie, bloedafnames, hielprikkaartjes, wondzorg …) 

Onderzoeken plannen 

Klaarzetten verzorgings- en linnenkarren 

Kamer netjes achterlaten 

07u30 – 11u30 

 

 

Verzorging van toegewezen patiënten met studentenbegeleiding. 

Focus ligt op totaalzorg (directe en indirecte zorg) 

10u30 Kunstvoedingen uitdelen 

11u30 – 12u30 Middagpauze (30 minuten) in 2 shiften 

13u00 – 13u30 Uitdelen Kunstvoedingen 

Administratieve taken: 

ontslagen vervolledigen, overdrachtslijst aanpassen, hielpriklijst invullen, 

laboresultaten opvragen en indien nodig doorbellen naar de arts 

 

 Laatdienst zone 1 – 2 (start 13u30 – 22u00) 

13u30 – 13u45 Patiëntenoverdracht volgens SBAR 

13u45 – 14u15 CTG aanleggen bij de zwangeren op de afdeling (indien 3x/d) 

Klaarzetten en voorbereiding van het materiaal voor de namiddagverzorging 

14u15 – 14u45 Dossierbeheer 

Feedbackmoment met de studenten 

14u45 – 15u00 Koffiepauze met personeel 

15u00 – 17u30 Verzorging van toegewezen patiënten met studentenbegeleiding. 

Focus ligt op totaalzorg (directe en indirecte zorg) 

Uitleg voedingsschema en bereiding, checklist BV / FV overlopen 
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Informatie en voorbereiding over de zelfstandige vroedvrouw van de 10e maand 

16u30: Kunstvoedingen uitdelen 

Kamer netjes achterlaten 

17u30 – 18u30 Avondpauze (30 minuten) in 2 shiften 

18u30 – 21u30 Toerdienst met dossieraanvulling 

CTG aanleggen bij de zwangeren op de afdeling 

19u30: Kunstvoedingen uitdelen 

21u30 – 21u45 Aanvullen overdrachtslijst 

Feedbackmoment met de studenten 

 

 Nachtdienst zone 1 – 2 (start 21u45 – 06u45) 

21u45– 22u00 Patiëntenoverdracht volgens SBAR 

22u00 – 22u30 Klaarzetten en voorbereiding van het materiaal voor de nachtverzorging 

22u30 – 23u30 Nachtronde met dossieraanvulling 

Voedingsbeleid van de nacht bespreken met de patiënten 

Zorgplanning, aanvullen van de dossier voor de volgende dag 

23u00: Flesvoedingen uitdelen 

01u00 Bereiden van flesvoeding in de melkkeuken 

05u00 – 06u00 Nuchtere bloedafnames 

Volledige preoperatieve voorbereiding van geplande sectiopatiënten 

Aanvullen overdrachtslijst 

Feedbackmoment met de studenten 

06u30 – 06u45 Patiëntenoverdracht 

 

 Omloopvroedvrouw vroeg / laat / nacht: ondersteuning verloskwartier – kraamafdeling en 
neonatologie volgens nood. 

8.3.2 Dagorde VERLOSKWARTIER 

Patiëntenoverdracht om 06u30 – 13u30 – 21u45 en specifiek bij hulpaanvraag 

Werkverdeling in functie van de totaalzorg en in goede onderlinge overeenkomst 

Ledigen sterilisatiekarren bij aankomst op de afdeling 

Iedere vroedvrouw is in haar/ zijn shift verantwoordelijk voor controle en aanvulling van de verloszalen, 

het opnamelokaal, de CTG-ruimte, recovery en de sectiozaal  

Controle ijskast – utility – berging materiaal 

Begeleiding studenten met focus op totaalzorg, mogelijkheid tot feedback 
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8.3.3 Dagorde NEONATOLOGIE 

Patiëntenoverdracht om 06u30 – 13u30 – 21u45 en specifiek bij hulpaanvraag 

Verzorging en verpleegkundige interventies van neonaten aan de hand van de principes van 

ontwikkelingsgerichte zorg 

Dossiers overlopen met de kinderartsen 

Iedere vroedvrouw is in haar/zijn shift verantwoordelijk voor controle en aanvulling van de afdeling  

Dagelijks onderhoud van de incubatoren en het ontsmetten van verzorgingskussens en werkoppervlakken 

Verantwoordelijk voor opmaken van de melklijst en het bereiden van de kunstvoeding / afgekolfde 

moedermelk in de melkkeuken 

 

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. 

 

9.1 Basiszorg 

 Toediening en hulp bij hygiënische zorg 

 Hulp bij mobiliteit 

 Hulp bij uitscheiding 

 Hulp bij gewone voeding (baby) 

 

9.2 Behandelingen 

 Ademhalingsstelsel 

* Luchtwegaspiratie- en drainage 

* Zuurstoftoediening 

 Bloedsomloopstelsel 

* Plaatsen IV katheters in perifere venen 

* Aanbrengen van verbanden en kousen ter preventie en/of behandeling van veneuze 
aandoeningen 

* Voorbereiding, toediening van en toezicht op IV perfusies en transfusies eventueel met 
technische hulpmiddelen 

 Spijsverteringsstelsel 

* Voorbereiding, uitvoering en toezicht op 

- Lavement 

- Gastro-intestinale tubage en drainage 

 Urogenitaal stelsel 

* Voorbereiding, uitvoering en toezicht op blaassondage/drainage van urinaire tractus 

 Huid en zintuigen 

* Voorbereiding, uitvoering en toezicht op aseptische en antiseptische wondverzorging 

* Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op: 

- Verwijderen van cutaan hechtingsmateriaal, cutane wieken en drains en cutane katheters 

- Warmte- en koude therapie 

* Verwijderen van epidurale katheter 
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 Metabolisme 

* Voorbereiding, uitvoering van en toezicht op technieken van hemoperfusie 

* In evenwicht houden van de vochtbalans 

 Medicamenteuze toedieningen 

* Voorbereiding en toediening van medicatie via de volgende toedieningswegen: 

- Oraal (inclusief inhalatie) 

- Rectaal 

- Vaginaal / intracervicaal 

- Subcutaan 

- Intramusculair 

- Intraveneus 

- Via de luchtweg 

- Oogindruppeling 

- Percutane weg 

* Voorbereiding en toediening van een medicamenteuze onderhoudsdosis via een door de 
arts geplaatste epidurale katheter met als doel een langdurige analgesie bij de patiënt te 
verkrijgen 

 Bijzondere technieken 

* Verpleegkundige zorg aan en toezicht op prematuren met gebruik van een incubator 

* Toezicht op de voorbereiding van te steriliseren materialen 

 Voeding- en vochttoediening 

* Enterale vocht- en voedseltoediening 

* Parenterale voeding 

 Mobiliteit 

* De patiënt in een functionele houding brengen met technische hulpmiddelen en het toezicht 
hierop 

 Hygiëne 

* Specifieke hygiënische zorg als voorbereiding op een onderzoek of behandeling 

 Fysieke beveiliging 

* Vervoer van patiënten die een bestendig toezicht nodig hebben 

* Maatregelen ter voorkoming van lichamelijke letsels: fixatiemiddelen, isolatie, beveiliging en 
toezicht 

* Maatregelen ter preventie van infecties 

* Maatregelen ter preventie van decubitusletsels 

 

10 Overlegstructuren 

10.1 Verpleegkundig niveau 

 Patiëntenoverdracht: dagelijks, bij aanvang van iedere shift 

 Teamvergaderingen: 2x per jaar  

  Verplichte werkgroepen 

* Ziekenhuishygiëne   

* Pijn 

* Diabetes 
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* Mentoren   

* VTO voor starters 

 Dienstgebonden  

*  Borstvoedingswerkgroep 

*  Ontwikkelingsgerichte zorg 

*  Postpartum zorg 

*  Moeder/kindzorg  

 Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling 

* Starter: 3 – 6 en 12 maanden   

* > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks 

 

10.2 Met artsen 

 Zaalrondes  

 Elektronisch patiëntendossier 

 6-maandelijks overleg hoofdverpleegkundige /medisch diensthoofd 

 

11 Aandacht veiligheid en beperken risico’s 

 

 

 

12 Studentspecifieke informatie  

12.1 Uurrooster 

 Verloskwartier 

Er is een uurrooster opgemaakt voor het aantal studenten op stage verloskwartier, waarbij er 
rekening wordt gehouden met de optimale leerkansen tijdens de stage. Hierbij wordt ook 
gewaakt over een gelijk aantal vroegdiensten en laatdiensten. Voor aanvang van de stage 
wordt het uurrooster doorgemaild naar het persoonlijk schoolmailadres.  
 

 Kraamafdeling 

Er is een uurrooster opgemaakt voor het aantal studenten op stage kraamafdeling. Hierbij wordt 
rekening gehouden met een gelijk aantal vroegdiensten en laatdiensten. Voor aanvang van de 
stage wordt het uurrooster doorgemaild naar het persoonlijk schoolmailadres. 

 Neonatologie 

Er is een uurrooster opgemaakt voor het aantal studenten op stage neonatologie. Hierbij wordt 
rekening gehouden met een gelijk aantal vroegdiensten en laatdiensten. Voor aanvang van de 
stage wordt het uurrooster doorgemaild naar het persoonlijk schoolmailadres. 

 

12.2 Mentoren 

 Els Agneessens 

 Anouschka Claus 

 Jeroen De Troyer 

 Ophelia De la Rivière 

 Ann Strobbe 



 
11 

 

 Nancy Vanhastel 

 Griet Wuyts 

 Sarah Van Nieuwenhuyse 

 

12.3 Verwachtingen ten aanzien van studenten? 

 

12.3.1 Wat wij verwachten van een student 

 Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen. 

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

 Inzicht krijgen in de pathologie (tegen einde 1e stageweek) en de werking van onze afdeling. 

 Observeren en rapporteren. 

 Respect voor privacy en beroepsgeheim. 

 Samenwerking met het team. 

 Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling. 

 Vraag dagelijks om Medbook aan te vullen en noteer de naam van de vroedvrouw waarmee je 
hebt samengewerkt. Noteer eveneens de eigen reflectie en de gekregen mondelinge feedback. 
De kraamafdeling / neonatologie en het verloskwartier werkt met één login: AZMM kraam. 

 Bij ziekte: steeds de afdeling verwittigen (tel.: 09/246.25.02) 

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

 

12.3.2 Wat kan een student van ons verwachten 

 Algemene introductie in het ziekenhuis waarvoor men zich vooraf moet inschrijven alvorens de 
stage te starten. 

 Bij de eerste stagedag een verwelkoming en rondleiding op het verloskwartier, kraamafdeling 
en neonatologie. Vriendelijke en behulpzame vroedvrouwen. 

 Ingevulde feedback. 

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

 Bijkomende uitleg omtrent pathologie, behandeling, … 

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

 Mogelijkheid tot inoefenen van aangeleerde technieken. 

 Bijwonen van de patiëntenoverdracht. 

 Goede multidisciplinaire samenwerking. 

 Informatiebrochures. 

 

12.4 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 vroedvrouw wordt beschouwd te kunnen functioneren als begeleidende vroedvrouw voor 
de student vroedkunde; 
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 De taak van de hoofdvroedvrouw 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. 

 


