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Welkom 

 

Namens de ganse equipe van de afdeling GJ10, heten we je van harte welkom. Wij willen je 

graag als nieuwe medewerker opnemen in onze groep. Wij willen ons inzetten zodat je je hier 

vlug “thuis” zult voelen. 

 

Deze brochure is een beknopte handleiding die je steeds kan raadplegen. Een brochure kan 

niet allesomvattend zijn. Daarom staan zowel de hoofdvroedvrouwen, de vroedvrouwen als de 

leerzorgspecialist je graag bij indien je hulp of uitleg nodig hebt. 

 

Wij gunnen je de nodige tijd om je in te werken. We wensen je een aangename en vooral 

leerrijke stageperiode. 

 

 

Namens de ganse equipe. 
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Voorstelling van de afdeling 

 

1. Grondplan 
 

De afdeling is gesitueerd in de J-blok op de eerste verdieping van Campus Sint-Jan. De eenheid 

telt 48 bedden, waarvan 34 bedden materniteit en 14 bedden gynaecologie / MKA / KNO. Op 

de materniteit is er de mogelijkheid om te kiezen tussen een gemeenschappelijke kamer (2 of 

3 personen) of een éénpersoonskamer. Binnen de éénpersoonskamers wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen een standaardkamer (19), een grote kamer (6) of een luxekamer 

(2).  

 

 
Binnen de afdeling is er ook de melkkeuken. De medewerkers van de melkkeuken zorgen 

iedere dag (tussen 6u45 – 14u15) dat alle kunstvoedingen voor de NIZ, N*, pediatrie en de 

materniteit correct en zorgvuldig worden voorbereid. Dit allemaal volgens de regels van het 

voedselagentschap en ziekenhuishygiëne. 



Introductiebrochure GJ10 Versie September 2017 6 
 

2. Plaats binnen de organisatie 

 

Het ziekenhuis bestaat uit zeven divisies met aan het hoofd telkens een divisiemanager en 
zorgcoördinator. De afdeling ‘GJ10’ valt onder divisie één.   
 
Divisiemanager       Zorgcoördinator 
Liesbeth Paulissen       Lore Vanlanganakker 
 

3. Werkposten 

 

Introductie: 8u15 - 16u45 

A-post: 6u45 – 15u15 

B-post: 13u30 – 22u00 

Dagdienst (G8): 9u – 17u30 

Nachtshift: 21u45 – 7u00 

 

De uurroosters worden opgesteld door de stagebegeleider van de school. Bij vragen in 

verband met het uurrooster worden deze steeds gericht tot de stagebegeleider. 

4. Team 
 

 Hoofdvroedvrouwen: Ingrid Geusens & Loes Frederix 

 Leerzorgspecialist: Chaja Devriendt 

 Stagementor en stagecoach 

 Beertens Dorien 

 Cadeau Elisa 

 Ferdyn Valerie  

 Fincken Ruth 

 Geelen Esther 

 Ruysen Sarah 

 Vanhaen Meggy 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ellys.skynetblogs.be/archive/2008/10/25/tijd.html&ei=u3m2VLqIB-uN7Aacw4C4Cw&bvm=bv.83640239,d.ZGU&psig=AFQjCNHdx24YLnfreBSW0e7NQZHw8At3Fg&ust=1421331245393764
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 Van Zele Ellen 

 Willems Sanne 

 

 Stagementoren:  

 Barée Annick 

 Castermans Inge 

 Frederix Kim 

 Geraedts Kim 

 Japspers Conny 

 Pinxten Indra 

 Theys Linda 

 Vliegen Myriam 

 

Het team bestaat uit vroedvrouwen en verpleegkundigen. Tijdens de morgenpost en/of 

middagpost zijn er ook logistiek assistenten tewerkgesteld. 

 

5. Het multidisciplinaire team bestaat uit:  
 

 Artsen: gynaecologen / pediaters / plastisch chirurgen / MKA en KNO 

 Assistenten gynaecologie / MKA en KNO 

 Kinesisten 

 Sociaal verpleegkundigen 

 Psychologe 

 Diëtiste 

 Intercultureel bemiddelaarster 

 Pastoraal medewerker 

 Medewerkster Kind en Gezin 

 Vroedvrouwen 
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Kinesist       Kind & Gezin 

 

 Leerzorgspecialist: de leerzorgspecialist (LZS) is een vroedvrouw en master in de 

verpleegkunde/vroedkunde die, naast haar functie als lector op een hogeschool, 

tewerkgesteld is op een Leerzorgcentrum. De LZS staat in voor de begeleiding en 

coaching van de studenten en de stagecoaches. Ze bewaakt het leerproces én het 

begeleidingsproces van de student en creëert, samen met de hoofdverpleegkundige, 

de stagecoaches en het team, een krachtige leeromgeving. Daarnaast werkt de LZS in 

de klinische praktijkvoering als verpleegkundig specialist. Ze detecteert knelpunten in 

zorg en in de praktijkvoering van vroedvrouwen. Vanuit haar theoretische achtergrond 

en na raadplegen van literatuur, ondersteunt ze het team in het uitwerken van een up-

to-date  aanpak. Zo draagt ze bij tot het optimaliseren van de zorgverlening en zet ze 

kwalitatieve zorg centraal. De LZS stimuleert en ondersteunt vroedvrouwen en 

studenten om kritisch te reflecteren over de verstrekte zorg. 
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 Borstverpleegkundige: de borstverpleegkundige is verbonden aan een borstkliniek. 

Zodra de diagnose  van borstkanker gesteld is, biedt ze de patiënt en de familie de 

nodige begeleiding en ondersteuning tijdens de verschillende behandelings-en 

nazorgfasen. Ze zorgt voor de continuïteit van de zorg tijdens en tussen de 

verschillende ziekenhuisopnames. Daarnaast geeft ze informatie over de ziekte, de 

ziekenhuisopname, het verloop van de behandeling, protheses, zelfhulpgroepen... De 

patiënt en familie kunnen steeds bij haar terecht voor vragen en/of problemen tijdens 

de behandeling.  

                                                         

Voor meer informatie, ga zeker eens kijken op: http://www.zol.be/internet/borstcentrum/ 

 

 Oncocoach: de oncocoach begeleidt de patiënten (diagnose ovariumCA, cervixCA,  

endometriumCA en vulvaCA) en familie gedurende het hele zorgtraject. Van diagnose 

(slechtnieuws gesprek) tot einde behandeling. De oncocoach is er om vragen te 

http://www.zol.be/internet/borstcentrum/
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beantwoorden en de patiënt bij te staan gedurende de hele periode. Ze werken 

multidisciplinair samen met de dienst patiëntenbegeleiding, psychologe en diëtiste en 

met de behandelende artsen. De oncocoach is werkzaam op de afdeling GMAT, C20, 

raadpleging gynaecologie en oncologie, dagkliniek oncologie en radiotherapie. 

   

                                  

 

 Lactatiekundige: Een lactatiekundige is een vroedvrouw, (pediatrische) 

verpleegkundige of arts die een postgraduaatopleiding lactatiekunde met succes 

gevolgd heeft. Lactatiekundigen  zijn specialisten in borstvoeding. Ze bereiden 

toekomstige ouders voor op het geven van borstvoeding door het geven van 

infoavonden, het  geven van advies bij  te verwachte problemen of het beantwoorden 

van vragen. Jonge ouders krijgen begeleiding en ondersteuning bij de borstvoeding. 

Eenvoudige tips en aanmoediging geven verhoogt de kans op een succesvolle 

borstvoeding. Bij een moeilijke borstvoeding of indien de ouders problemen ervaren, 

zoeken lactatiekundigen samen met de ouders naar een gerichte oplossing.  

 

Ook andere zorgverleners kunnen specifiek advies inwinnen bij de lactatiekundigen. 

Vorming en nieuwe inzichten worden met hun gedeeld. Het kunnen/mogen  geven van 

borstvoeding wordt te allen tijde  ondersteund. In het ZOL zijn er lactatiekundigen 

tewerkgesteld op de consultatie gynaecologie, de verloskamer, de kraamafdeling en 

de NIZ. 
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Lactatiekundigen 
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6. De artsen 
 

6.1 Gynaecologen 

 

 

Foto 

 

Naam 

 

Specialisme 

 

 

Dr. Eric De Jonge 

Medisch Diensthoofd 

 

Oncologische gynaecologie 

Verloskunde 

 

 

Dr. Caroline Vanholsbeke 

Medisch Diensthoofd VK 

 

Verloskunde 

Echografie 

MIC 

  

 

Dr. Tinne Mesens 

 

Verloskunde 

Echografie 

MIC 

 

 

Dr. Wilfried Gyselaers 

 

Verloskunde 

Echografie 

MIC 

 

 

Dr. Greet Mestdagh 

 

Gynaecologie  

Verloskunde 

Infertiliteit 

 

 

Dr. Gregg Van De Putte 

 

Gynaecologie 

Borst-oncologie 
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Dr. Jos Vlasselaer 

 

Gynaecologie 

Borst-oncologie 

 

 

Dr. Jean-Christophe 

Schobbens 

 

Oncologische gynaecologie 

Verloskunde 

 

 

Dr. Peter Sieprath 

 

Gynaecologie 

Verloskunde 

 

 

Dr. Eva De Cuyper 

 

Incontinentiechirurgie 

 

 

Dr. Campo 

 

Infertiliteit 

 

 

Dr. Nathalie Dhont 

 

Infertiliteit 

 

 

Dr. Willem Ombelet 

 

Infertiliteit 

 

 

Dr. Ingrid Witters 

 

Expertise Echografie 
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Dr. Anke Thaens 

 

Algemene zorg, MIC 

 

 

Dr. Julie Faes 

 

Oncologische gynaecologie 

Verloskunde 

 

6.2 Plastische chirurgen 

 

 

Foto 

 

Naam 

 

Specialisme 

 

 

Dr. B. Van den hof 

 

 

Plastische chirurgie 

 

 

Dr. N. Verhelle 

 

 

Plastische chirurgie 

 

 

Dr. B. Vermeulen 

 

Plastische chirurgie 
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6.3 De pediaters 

 

 

Foto 

 

Naam 

 

Specialisme 

 

 

Dr. Jan De Koster 

Medisch Diensthoofd 

 

Pediatrie algemeen 

Pneumologie 

 

 

Dr. Wim Arts 

 

 

Pediatrie algemeen 

Gastro-enterologie 

 

 

Dr. Kim Eerdekens 

 

Pediatrie algemeen 

 

 

Dr. Willy Van De Casseye 

 

Pediatrie algemeen 

 

 

Dr. Francis Lemmens 

 

Pediatrie algemeen 

 

 

Dr. Elke Van Hoyweghen 

 

Pediatrie algemeen 

Kindernefrologie 

 

 

Dr. Nele Reynaert 

 

Pedatrie algemeen 

Endocrinologie 
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Dr. Derize Boshoff 

 

Kindercardioloog 

 
 

6.4 Mond-, kaak – en aangezichtsheelkunde 

 
 

 

Foto 

 

Naam 

 

Specialisme 

 

 

Dr. Guido Heijsters 

 

Algemene zorg 

 

 

Dr. Joeri Meyns 

 

Algemene zorg 

 

 

Dr. Serge Schepers 

 

 

Algemene zorg 

 

 

 

Dr. Sarah Van Slycke 

 

 

 

Algemene zorg 
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Dr. Luc Vrielinck 

 

 

Algemene zorg 

 
 

6.5 Keel-, Neus- en Oorziekten 

 
 

 

Foto 

 

Naam 

 

Specialisme 

 

 

Dr. Jenny Goffart 

 

 

Algemene zorg 

 

 

Dr. Jan Indesteege 

 

 

Esthetische chirurgie 

 

 

Dr. Frans Indesteege 

 

 

Oncologie 

Speekselklierchirurgie 

 

 

 

Dr. Griet Laureyns 

 

 

Schildklierchirurgie 

Foniatrie 

Stem 
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Dr. Peter Lemkens 

 

Schildklierchirurgie 

 

 

Dr. Nele Lemkens 

 

Oorchirurg 

 

 

Dr. Winde Lemmens 

 

Sinuschirurgie 

 

 

Dr. Kristof menten 

 

Hoofd- en 

halschirurgie 

 

 

 

Dr. Carolien Paulussen 

 

Algemene zorg 

 

 

Dr. Maarten Rosseel 

 

Oorchirurgie 
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Prof. Dr. Vincent Vander 

Poorten 

 

 

Algemene zorg 

 
 

De patiëntenpopulatie: 

 

 Kraamvrouwen en hun pasgeborenen:  

Bij de kersverse moeder wordt er meermaals per dag de temperatuur, bloeddruk, 

baarmoederinvolutie en het bloedverlies gecontroleerd. Indien de moeder een 

episiotomie, ruptuur of een wonde van de sectio heeft, wordt deze ook gecontroleerd 

en eventueel verzorgd. Indien nodig zal de moeder pijnstilling aangeboden krijgen. Het 

spoelsysteem op het toilet zal worden aangeleerd. De eerste dag na de bevalling wordt 

er een routinebloedonderzoek gedaan en stap voor stap zullen de 

vroedvrouwen/verpleegkundigen de zorg van de baby aanleren. Dit houdt in: het 

verwisselen van de luier, het geven van een badje, de verzorging van de 

navelstrengstomp, het toedienen van vitaminen en oogdruppels. Verder zullen de 

vroedvrouwen begeleiden in het geven van borst- of flesvoeding. Als de baby 3 of 4 

dagen oud is, zal de guthrietest, om eventuele stofwisselingsziektes vroegtijdig op te 

sporen uitgevoerd worden. 
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 Gynaecologische patiënten:  

Gynaecologie houdt zich bezig met alle organen en aandoeningen die specifiek zijn voor 

de vrouw. Binnen de gynaecologie bestaan er verschillende aandachtsgebieden. 

Sommige gynaecologen hebben zich gespecialiseerd tot een specifiek domein. 

Patiënten worden geholpen bij borstgezwellen, goed- en kwaadaardige 

baarmoederpathologie, verzakkingproblematiek, urine-incontinentie en 

vruchtbaarheidsproblematiek. De artsen zijn op de hoogte van de laatste chirurgische 

technieken. In overleg met andere geneesheer-specialisten, zoals o.a. chirurgen, 

urologen, oncologen, radiologen, radiotherapeuten, pathologen, plastische chirurgen, 

enz. wordt de beste behandeling bepaald. ‘Kleine’ heelkundige ingrepen gebeuren in 

het dagziekenhuis. 

 

Volgende ingrepen vinden o.a. plaats:  

o Abdominale/vaginale hysterectomie 

o Laparoscopische ingrepen 

o TVT - prolapschirurgie 

o Debulking 

o Mastectomie / brede excisie / okselevidement 

o Ovariectomie 

o Vulvectomie 

o Wertheim-Meigs-operatie 
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 Plastische chirurgie:  

Plastische chirurgie is een verzamelnaam voor ingrepen met een cosmetische en 

medische impact.  Volgende ingrepen vinden o.a. plaats:  

o Borstreconstructie 

o Abdominoplastie 

o Mastopexie 

o Borstreductie 

o …. 

Voor meer informatie: http://www.zol.be/internet/plastische.heelkunde/ 

 

 MKA 

Binnen MKA legt men zich toe op gespecialiseerde zorg aan het gebit (zoals wijsheidstanden) 

alsook tandvervangende oplossingen (zoals tandheelkundige implantaten). Daarnaast heeft 

het team een uitzonderlijke expertise opgebouwd in kaakcorrecties (orthognatische chirurgie) 

en wordt bijzondere aandacht besteed aan hoofd-hals oncologie (waaronder ook 

huidtumoren). Alsook esthetische aangezichtschirurgie (breuken) kan uitgevoerd worden.  

Volgende aandoeningen / ingrepen vinden o.a. plaats: 

 Bilaterale sagitale splijtingsosteotomie (BSSO) 

 Tandextracties 

 Zygoma, orbita, mandibula 

 Sinusoperaties 

 Parotidectomie 

 Botopbouw 

 Mondbodemtumoren 

 

 KNO 

Ziekten van keel, neus en oren gaan dikwijls samen. Daarom worden ze behandeld door één 

specialist, namelijk de keel-neus-oorarts. Minder bekend is dat ook de heelkunde van de hals 

en van het aangezicht, zoals bijvoorbeeld heelkunde van de schildklier, de speekselklieren en 

http://www.zol.be/internet/plastische.heelkunde/
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de lymfeklieren, of plastische chirurgie van de neus of oren, uitgevoerd wordt door de KNO-

arts.  

Het vakgebied van de KNO-arts strekt zich uit over een regio die begint aan de basis van de 

schedel en die eindigt aan de ingang van de borstkast. Drie van de vijf zintuigen, namelijk het 

gehoor, de reukzin en de smaak vallen binnen dit werkgebied. Ook het evenwicht, dat 

traditioneel niet tot de zintuigen wordt gerekend maar wel een belangrijke functie heeft 

wanneer we ons willen oriënteren in de ruimte, heeft zijn orgaan in het binnenoor en behoort 

dus tot het domein van de KNO-arts. Samen met het gehoor zijn stem en spraak fundamenteel 

voor de communicatie tussen mensen. Ook ademen en slikken zijn twee levensnoodzakelijke 

functies die onder andere door de stembanden in de keelholte worden geregeld.  

Volgende aandoeningen / ingrepen vinden o.a. plaats: 

 Thyroidectomie 

 Parotidectomie 

 Neusbloedingen 

 Amandel – en tandextracties 

 Keelabcessen  

 Vertigo 

 Biopten 

Kamertoewijzing 

A. Kamertoewijzing A-post 

 

Groep 1: Tel 7603 

K 107/1 – 2 en 3 

K 111 / 1 en 2 

K 115/1 en 2 

K 125 

Groep 2: Tel 7604 

K 129 - K 131 – K 133 – 135 

K 134 – K 132 – K 130 – K 128 
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Groep 3: Tel 7605 

K 127 - 175 – K 177 – K 179  

K 181 – 183 – 185 - 187 

Groep 4: Tel 7607 

K 189 – 191 – 195 

K 192 – 190 – 188 – 186 - 184 

Groep 5: Tel 7608 

K182 – 180 – 178 - 172  

K 164/ 1 – 2 

K 160/ 1 – 2  

Groep 6: Tel 7609 

K 156/ 1 – 2 en 3 

K 152 – 154  

K 101 – 103 – 105 

Balie gynaeco : 7606 

Balie kraam: 7617 

 6 kanten 

 8 patiënten per kant 

 

B. Kamertoewijzing B-post 

 

Groep 1: Tel 7603 

K 107/1 – 2 en 3 

K 111/1 en 2 

K 115/1 en 2 

K 125 - 127 

Groep 2: Tel 7604 

K 129 – 131 – 133 – 135 

K 134 – 132 – 130 – 128  

K 175 
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Groep 3: Tel 7605 

K 177 – 179 – 181 – 183 – 185 

K 187 – 189 – 191 – 195 - 192 

Groep 4: Tel 7607 

K 190 – 188 – 186 – 184 – 182 

K 180 – 178 – 172  

164/1 en 2 

Groep 5: Tel 7608 

K 160/1 en 2 

K 156/1 – 2 en 3 

K 154 – 152  

K 101 – 103 - 105 

Balie : 7606 

 5 kanten 

 9 of 10 patiënten per kant 

 

C. Kamertoewijzing Nachtpost 

 
 

Kant 1: Tel 7616 

K 107/1 – K 128 

Kant 2: Tel 7617 

K 127 – 184 

Kant 3: Tel 7618 

K 182 - 105 

Balie : 7606 

 3 kanten 

 16 patiënten per kant 
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Taakinhoud 

 

1. Meest voorkomende verpleegkundige interventies op de afdeling 

 

 ADEMHALING 

o Zuurstoftherapie  

o Gebruik van ambu bij reanimatie 

o Aërosol via perslucht 

o Aspiratie via mond/neus van de bovenste luchtwegen 

 

 BLOEDSOMLOOPSTELSEL 

o Meten van glycemie via glucometer 

o Perifere bloedname / perfusie plaatsen 

o Infuuszorg 

o Haemoculturen  

o Voorbereiding, toedienen van en toezicht op IV-perfusies en transfusies 

o Parameters (bloeddruk, pols, EKG, saturatie) 

o Verloskundige parameters opvolgen 

 

 SPIJSVERTERINGSSTELSEL 

o Lavement  

o Maagsondage 

 

 UROGENITAAL STELSEL 

o Voorbereiding en uitvoering blaassondage 

o Bijhouden van het urinedebiet 

o Unigyn  

o KVVS 
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 HUID EN ZINTUIGEN 

o Wondzorg  

o Voorbereiding, uitvoering en toezicht van hechtingen 

o Wieken plaatsen en verwijderen 

o Drains 

o Bedbad – babybadje  

 

 VOEDSEL EN VOCHTTOEDIENING 

o Voorbereiden en toedienen van medicatie via volgende toegangswegen: 

 Oraal 

 Subcutaan 

 Intramusculair 

 Via aerosol 

 Rectaal 

 IV-medicatie 

 Vaginaal 

 Oor- en oogindruppeling 

o Parenterale voeding 

o Hulp bij voedsel en vochttoediening  

o Hulp borst- en flesvoeding  

2. Zorgpaden  
 

Er zijn verschillende zorgpaden ontwikkeld om de zorgen beter te structureren.  Op de afdeling 

wordt er continu gestreefd naar het verbeteren van de kwaliteit. Via ZOL.net kan er veel 

informatie bekomen worden over de werking van de afdeling. Ga zeker eens kijken via divisies 

– Moeder en kind – plastische heelkunde – ZOL.doc GMAT of patiëntenbrochures. 
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Structuur en briefing 

 

1. Briefingsmomenten 

 

Er zijn 3 briefingsmomenten per dag: 

 Van 06.45u tot 07.00u  

 Van 13.30u tot 14.00u (bedside) 

 Van 21.45u tot 22.00u 

 

2. Structuur morgenpost (6u45 – 15u15) 
 

 6u45 briefing 

 Verzorging 

 Ontbijtkar om +/- 8u40 opdekken (iedereen helpt samen +/- 15min), ophaling 9u55 

 Koffiepauze (+/- 15 minuten) +/- 9u  – na pauze de keuken opruimen 

 Na de koffiepauze: verdere verzorging 

 1ste groep (kant 1-3-5 + balie gynaeco) middagpauze vertrek om 11u30 (30 minuten) 

 2de groep (kant 2-3-6 + balie kraam) middagpauze vertrek om 12u45 (ongeveer)  

 Je gaat mee met de vroedvrouw/verpleegkundige waaraan je gekoppeld bent 

 Middagkar om +/- 12u30 opdekken en na +/- 30 minuten terug afdekken en koffie of 

thee uitdelen. Ophaling 13u35 

 13u30 briefing middagpost 

 Nadien kamers opruimen, kamers opmaken, spoelruimten opruimen, administratie, 

verzorgingskarren bijvullen, ontslagen voorbereiden, medicatie klaarzetten. 

 

3. Structuur middagpost (13u30 – 22u) 
 

 13u30 bedside briefing 

 Verzorging 

 Avondkar om +/- 17u30 opdekken (niet door de studenten) 
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 Jullie gaan ’s avonds eten van 17u15 tot 17u45. Indien er jullie met meerdere in de 

middagpost stage doen, gaan jullie in de refter eten. Indien je maar alleen in de 

middagpost aanwezig bent, mag je op de afdeling blijven eten, indien gewenst.  

 Afdekken avondkar na 1u, ophaling om 18u55 

 Avondverzorging om +/- 20u 

 21u45 briefing nachtpost 

 

4. Werking etenskarren 

 

 Ontbijtkar en avondkar 

o Opdekken  

o Vragen aan de patiënt wat ze wil drinken (koffie, melk, thee of chocomelk) 

o Glas water bijzetten op de plateau (’s morgens) 

 Middagkar: 

o Glas water bijzetten op de plateau 

o Bij afruimen koffie of thee aanbieden 
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Praktische informatie 

 

1. Begeleiding studenten 
 

 Je wordt steeds gekoppeld aan een vroedvrouw/verpleegkundige. Elke 

vroedvrouw/verpleegkundige krijgt een kant toegewezen, dit staat aangeduid in het 

takenboek.   

o Groep 1 t.e.m. 6: verdeling kamers 

o Groep 7: balie 

 De mentoren zijn allen herkenbaar door de badge ‘M’. Jullie kunnen hun steeds 

aanspreken bij vragen of onduidelijkheden. 

 

2. Eerste stagedag 
 

 Je toont de doelstellingen spontaan telkens wanneer je met een andere vrvr/vpk 

werkt.  

 Geef ook duidelijk weer wat je reeds mag of nog niet mag uitvoeren aan de 

vrvr/vpk. 

 Je hebt het onthaalformulier / copy arbeidsgeneesheer bij op eerste stagedag en 

geeft dit af aan de verantwoordelijke stagementor. Dit moet in orde zijn op dag 1 

van de stage. Indien niet in orde, mag je geen stage doen en zal naar huis gestuurd 

worden. Op de urenlijst, die op het studentenbord uithangt, moet aangeduid 

worden dat je naar huis gestuurd bent. De gemiste stagedag zal later ingehaald 

worden. 
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 Je leest de introductie brochure voor de aanvang van de stage na.  

 De badge moet steeds zichtbaar gedragen worden. 

 

3. Rondleiding op J10 - Opvang door het team 
 

 De hoofdvroedvrouw stelt een stagementor of vrvr/vpk verantwoordelijk voor de 

eerste opvang en rondleiding op de afdeling. De rondleiding start indien alle 

studenten aanwezig zijn op de dienst! 

 Gedurende de ganse stageperiode zullen ‘alle’ teamleden aandacht hebben voor 

‘alle’ studenten die aanwezig zijn op dienst. Dit wil zeggen: indien je een andere 

student tegenkomt in de dienstgangen of lokalen informeer je kort bij de student 

of alles in orde is. De bedoeling is dat de studenten zich opgenomen voelen in de 

groep. 

 Alle teamleden gaan op een correcte en beleefde manier om met de studenten. 

4. Feedbackformulieren 
 

 Je geeft spontaan en tijdig het feedbackformulier af aan de vrvr/vpk. Indien jullie 

geen formulier geven op het einde van de stagedag dan wordt door de 

vroedvrouw/verpleegkundige een ‘vervangend formulier’ opgemaakt en getekend 

met vermelding ‘geen feedbackformulier ontvangen’. 

 Initiatief nemen is heel belangrijk, vraag naar technieken die geoefend moeten 

worden. In geval van technieken die je nog niet mag uitvoeren, kan je altijd vragen 

om deze bij te wonen: kijken is ook leren! 

 Ook jullie zijn collegiaal onder elkaar. 

 Teamleden geven onmiddellijk feedback na de uitvoering van de zorgen (niet op 

de kamer). Er zal ook steeds mondelinge feedback naast het geschreven 

feedbackformulier gegeven worden.  

 Positieve punten worden zeker benadrukt. Ook negatieve feedback en 

aandachtspunten worden duidelijk gecommuniceerd naar de jullie. 

 Feedbackformulieren worden afgetekend met de naam van de vrvr/vpk en met 

hun paraaf. 
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 Bij het geven van feedback in verband met technieken, worden techniek van de 

andere collega’s niet afgebroken.  

 

Sommige vroedvrouwen werken in de vroege shift maar tot 14u15!  

Vul de feedbackpapieren dus tijdig in!  

 

5. Werkplanning en organisatie:  
 

 Voor aanvang van het werk, dus na de briefing, wordt er een planning opgemaakt  

met de student en prioriteiten gesteld. 

 Er mogen meer waarom-vragen gesteld worden aan de studenten en doorvragen. 

6. Briefing :  
 

 Briefing per drie kanten (kant 1+2) (kant 3+4) (kant 5+6).  

 Drie briefingsgroepen tijdens elk briefingsmoment. 

 Indien je de bellen uitdoet tijdens de briefing, krijg je van de verantwoordelijke 

opnieuw een tweede briefing na het uitdoen van de bellen.  

 Informeer je voor je een kamer binnengaat. Het patiëntendossier is er om gelezen 

te worden. Je kan, onder begeleiding van een vrvr/vpk, het patiëntendossier na de 

verzorging invullen. 

 Opstart Bedside briefing. 

7. Beloproepen:  
 

 Je doet de bellen uit per kant (kant 1+2) (kant 3+4) (kant 5+6).  

 De beloproepen moeten op een correcte manier verdeeld worden. 
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 Aan de balie kunnen jullie steeds zien wie er hulp nodig heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bedenkingen/vragen 

 

 Kom gerust met vragen, bedenkingen of opmerkingen naar de mentor, stagecoach, 

leerzorgspecialist of hoofdvroedvrouw. 

 We willen jullie een leerrijke stage aanbieden. Blijf dus zeker niet met vragen of 

onduidelijkheden zitten! 
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ZOLBOOK 

 

De afdeling ‘GJ10’ vindt het uitermate belangrijk dat jullie zich gedurende de volledige stage 

op jullie gemak voelen. Hierbij stelt de afdeling het leren ook centraal, door tijd te maken om 

de jullie te leren kennen, de doelstellingen te bespreken en feedback te geven. Echter is dit 

niet enkel de taak van de vroedvrouwen. Jullie spelen hierbij een centrale rol.  Om dit allemaal 

vlot te laten verlopen, is het ZOLBOOK ontwikkeld (zie figuur I). 

 

Figuur I: ZOLBOOK studenten GJ10 

 

Er wordt verwacht dat jullie voor aanvang van de stage de introductiebrochure doornemen, 

daarnaast vullen jullie het ZOLBOOK in. Het sjabloon wordt op een A4 afgeprint in kleur en 

wordt na de introductie bevestigd op het studentenbord. Het is de bedoeling dat jullie zelf een 

idee hebben van wie er stage doet gedurende jullie stageperiode, maar ook dat de 

vroedvrouwen een idee hebben wie er allemaal stage loopt. Door dit visueel voor te stellen, 

zijn wij ervan overtuigd dat het studentenhoekje meer zal opleven! Er zullen ook 

mededelingen worden gepost (tijdlijn) door de stagementoren, hoofdvroedvrouwen of 

leerzorgspecialist.  

 

Een tip: ga frequent kijken naar het studentenhoekje. Er kan wel iets interessant gepost 

worden. 
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Het borstvoedingsbeleid in het Ziekenhuis Oost-Limburg 

 

Informatie voor studenten vroedkunde in het kader van hun stage 

 

De helft van de borstvoedende moeders stopt reeds met borstvoeding te geven enkele weken 

na de geboorte, vaak door het krijgen van tegenstrijdige adviezen of door een tekort aan 

ondersteuning. Daarom is het van groot belang dat alle gezondheidswerkers die met 

zwangeren, borstvoedende moeders en hun kinderen in contact komen, op de hoogte zijn van 

de afspraken hier rond. Hierdoor kan er een uniform beleid gevolgd worden, dat voor iedereen 

duidelijk is, in de eerste plaats voor zij die borstvoeding geven of wensen te geven. 

 

In het ZOL werd een borstvoedingsbeleid uitgewerkt, gebaseerd op de 10 vuistregels van de 

WHO. Met behulp van deze vuistregels kan ervoor gezorgd worden dat de kraamvrouwen een 

goede start krijgen bij het geven van borstvoeding en krijgen ze vervolgens ook de nodige 

begeleiding en informatie. Dit beleid stemt inhoudelijk overeen met jullie handboek mbt 

borstvoeding. 

 

De 10 vuistregels waarop ons beleid gebaseerd is, zijn de volgende: 

1. dat zij een beleid ten aanzien van borstvoeding op papier hebben, dat standaard 

bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers. 

2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor 

het uitvoeren van dat beleid. 

3. dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van 

borstvoeding geven. 

4. dat moeders binnen één uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met 

borstvoeding geven. 

5. dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de 

melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden 

moet worden. 

6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, 

tenzij op medische indicatie. 

7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven (rooming-in). 
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8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd. 

9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven 

wordt. 

10. dat er borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) gevormd kunnen worden 

en dat vrouwen bij het beëindigen van de zorg naar deze groepen verwezen worden. 

 

Deze vuistregels gelden ook voor zuigelingen die géén borstvoeding krijgen, bijvoorbeeld 

rooming-in, het geven van informatie, opleiding van het personeel, skin-to-skin. Het volledige 

borstvoedingsprotocol ligt ter inzage op de afdelingen en kan te allen tijde worden ingekeken. 

Ook op intranet is dit protocol terug te vinden. Graag willen we jullie uitnodigen op de 

informatieavond met betrekking tot borstvoeding. De verschillende data waarop deze 

informatieavond doorgaat vinden jullie terug op de ZOL-website: www.zol.be 

(patiënten<patiënteninformatie en gespreksavonden). Indien interesse mogen jullie zeker en 

vast deze informatieavond mee komen volgen. 

 

Meer uitleg mbt dit beleid of in geval patiënten vragen of problemen hebben mbt 

borstvoeding kunnen jullie steeds de verantwoordelijke vroedvrouw / verpleegkundige 

aanspreken. Indien nodig/wenselijk kan de hulp van de lactatiekundige ingeroepen worden. 

 

 

 
 
 


