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Welkom. 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken. 

Het is een handleiding over het reilen en zeilen op de poli, uitleg over onderzoeken. 

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.

Poliverpleegkundig team:
Saar, Sabine, Liesbeth, Lien, Corina en Maxime. 

Beste student
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2 Voorstelling van de afdeling

Naam van de afdeling: Poli pediatrie

Kenletter: E

Behorend tot zorgdomein: Klinische diagnostiek en behandeling
 
Naam van de hoofdverpleegkundige: Aurélie Sprengers

Contactgegevens hoofdverpleegkundige: 09/246.24.10

Contactgegevens poliverpleegkundige: 09/246.82.50

 
3 Patiëntenpopulatie

3.1 Algemeen

↗ Kinderen <15j (uitzonderingen volgens zorgprogramma pediatrie)

3.2 Risicovolle patiënten of diensten

 
↗ 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 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, …). 

6 Samenwerking met externen
   

↗ Ziekenhuizen (Zorgprogramma gebonden), E17   
 netwerk

↗ Huisartsen     

↗ Thuiszorg 

↗ Scholen      

↗ Kind & Gezin, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

↗ Koester
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8 Student specifieke informatie

8.1 Mentoren

↗ Martine Fonteyne   ↗ Liesbeth Geurs

8.2 Verwachtingen ten aanzien van studenten?

8.2.1 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 poliverpleegkundige(tel.: 09/246.28.50) en de school verwittigen. 

↗ Geen GSM gebruik tijdens de effectieve stage-uren, GSM wordt NIET in de zakken gestoken! 

7 Daguren

De poli is open op volgende dagen:

↗ Maandag: 8u30 tot 17u30

↗ Dinsdag: 8u00 tot 17u00

↗ Woensdag: 8u30 tot 17u30

↗ Dinsdag: 8u00 tot 17u00

↗ Vrijdag: 8u30 tot 17u30

Middagpauze: 13u00 tot 14u00
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↗ 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.

8.2.2 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.

8.3 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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