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Voorwoord 
 
 
 
De pediatrie-afdeling zal voor jou een totaal andere ervaringswereld zijn, aangezien het een 
kindvriendelijke verzorgingseenheid is die een kindvriendelijke aanpak vraagt. De 
verpleegtechnieken zijn aangepast aan kinderen. 
Je leert door goed te kijken, veel te vragen, belangstelling te tonen en je in te leven in de wereld van 
het kind. 
Een brochure kan niet allesomvattend zijn, daarom staan zowel de artsen, de 
hoofdverpleegkundigen en de verpleegkundigen je graag bij,  indien je hulp of uitleg nodig hebt. 
We wensen je een fijne en leerrijke stage toe. 
 
 
 
 
 
 

Namens alle (hoofd)verpleegkundigen en de pedagogische medewerkers. 
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1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 
 
 

1.1 Architectuur 
 
Onze afdeling pediatrie bevindt zich in de J- blok, op de tweede verdieping. 
Ze telt 40 bedden (waarvan 31 erkende bedden door de organisatie), bestemd voor 
kinderen tot en met de leeftijd van 16 jaar, ongeacht de pathologie. 
 
De patiëntenkamers liggen aan de buitenkant en zijn verdeeld als volgt : 
 

υ K207/1 tot 215/4   rood 
υ K223 tot 233   bla uw 
υ K226 tot 279   ge e l 
υ K252/1 tot 264/2   groe n 
υ K224 en K273   re gis tra tie  s la a ponde rzoe k 
  

  Centraal liggen:  
    

υ badkamer 
υ beddenberging 
υ spoelruimte 
υ dokterskamer 
υ bezoekerstoilet 
υ medicatieruimte 
υ verpleegpost 
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1.2.  Multidisciplinair team 
 
 o Geneesheer diensthoofd 

o Pediaters 
Dr. De Koster 
Dr. Dr. Lemmens 

  Dr. Arts 
Dr. Eerdekens 
Dr. Van Hoyweghen 
Dr. De Bruyn 
Dr. Reynaert 
Dr. Lemmens AS 
 

 o Hoofdverpleegkundigen Mw. Vuylsteke Anita 
Mw. Vangompel Inge 

 
 
 
 
 
 

 
o Pedagogische medewerkers 

 
o Logistieke ondersteuning 

 
o Referentieverpleegkundigen: 

 Pijn 
 
 Neurologie 

 
 Ontroostbaar huilen 

 
 Wondzorg 

 
 Ziekenhuishygiëne 

 
 Ethiek 

 
 Gastro-enterologie 

 
 Medicatie 

 
 Borstvoeding/inbakeren 

 
 Stagementoraat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
De visie van ons verpleegkundig team is dat 
elke verpleegkundige een belangrijke taak 
heeft in de begeleiding van de studenten 
 

 
 

o Paramedisch team 
 Kinderpsycholoog 

 
 Logopediste 

 
 Diëtiste 
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1.3  Visie van de afdeling 
 
“ Het (zieke) kind wordt gezien als een gedeeltelijk zelfstandig en uniek individu.  
Het centrale uitgangspunt voor de verpleegkundige zorgverlening aan het kind is het bieden 
van hoogwaardige zorg waarbij op multidisciplinair niveau op een doeltreffende en 
doelmatige manier wordt samengewerkt en waarbij de patiënt en zijn omgeving centraal 
staan”.  
 
1.4. Patiëntenpopulatie 
 
GPED is bestemd voor "zieke" kinderen tot en met de leeftijd van 16 jaar, ongeacht de 
pathologie.  
GPED omvat het "centrum voor de opsporing van verhoogd risico voor wiegendood”. 
 
 

2. TAAKINHOUD EN VERDELING 
 

2.1  Organisatie van de verpleegzorg 
 

• De verpleegkundigen werken als volgt : 
 Morgendienst (A): 06:45 - 15:15 
 Middagdienst (B): 13:30 - 22:00 
 Nachtdienst (N):  21:45 - 07:00  
 Dagdienst (D): 08:00 - 16:30  
 

• Het formulier met patiëntentoewijzing en taakverdeling hangt op een vaste plaats aan 
de balie.  
Een student(e) werkt steeds onder toezicht van een verpleegkundige. 
 

• Er wordt gewerkt volgens het model van de integrerende verpleging, dus met 
patiëntentoewijzing. De student(e) en de verpleegkundige verzorgen samen de 
toegewezen kinderen. Dit komt de beoordeling van de student ten goede. Samen 
worden tekorten besproken om tijdig bij te sturen.  
Ieder is verantwoordelijk voor het totaal zorgenpakket van de toegewezen kinderen 
d.w.z.:  

- de hygiënische zorgen (+ detailzorgen) 
- opschik van bed 
- orde op de kamer 
- wondverzorging en specifieke zorgen 
- controle van de parameters 
- invullen van het verpleegplan conform de MVG-richtlijnen 
- controle infuus – fysiologisch slotje 
- bloednames en onderzoeken 
- medicatietoediening, altijd onder toezicht van een 

verpleegkundige. Ook de voorbereiding en optrekken van 
medicatie gebeurt steeds onder toezicht. 

 
• Buiten de totaalzorg van de patiënt is de verpleegkundige ook verantwoordelijk voor 

andere taken. Dit is voor jou als student ook een leerervaring. 
Deze taken zijn :  

   - orde keuken  
   - orde spoelruimte 
   - levering magazijn, apotheek uittasten 
   - linnenkasten bijvullen 
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   - orde dokterskamer  
- diverse administratieve taken zoals bijv.: een opname voorbereiden 

en een patiënt ontslaan 
 
 

2.2. Dagindeling 
 
Bedoeling van deze dagindeling is een timing te maken die het mogelijk maakt, om de 
afdelingsactiviteiten en de patiëntenverzorging op elkaar af te stemmen, rekening 
houdend met de externe diensten waar wij mee samenwerken (keuken, apotheek, 
magazijn, opname, technische dienst, spoedgevallen, operatiekwartier en medisch-
technische diensten). 
 
06u45 υ briefing van de N aan de A 
07u15 υ voorbereiding en toediening van medicatie 

υ patiënt voorbereiden op OP 
υ babybadje toedienen, wegen en T° meten 
υ koffiezetten voor ontbijt 
υ geplande opnames opvangen 
 

08u00 υ uitdelen van het ontbijt: peuters en andere kinderen             
helpen met  het ontbijt 

υ baby’s flesvoeding geven (*) 
υ afdekken ontbijt + maaltijdkar buiten de afdeling 

plaatsen vóór 09.50u 
υ WGD-registratie-kindjes afschakelen  

 
09u00 
 
 
 
 
 
 
  

Verzorging van de kinderen: 
υ dagelijks toilet 
υ parametercontrole + specifieke zorgen ( zie 20u ) 
υ orde van de kamer 
υ bloedname 
υ transport naar de geplande onderzoeken, patiënten 

naar de operatiekamer brengen 
υ flesvoeding geven (zuigelingen met 6 voedingen) (*) 

 υ koffiepauze 
 

11u30 υ flesvoeding geven (zuigelingen met 5 voedingen) (*) 
υ toedienen gemixte voeding 
 

12u00 υ opdienen van middagmaal + hulp  
υ afdekken + maaltijdkar buiten de afdeling plaatsen 

vóór 13.30u. 
 

13u00 υ flesvoeding geven (zuigelingen met 6 voedingen) (*) 
υ klaarzetten van de medicatie voor namiddag 
υ invullen van de verpleegdossiers 
 

13u30 υ briefing van A naar B 
 

14u15 υ pauze voor A 
υ feedback verpleegkundige aan student 
υ voorbereiding toediening medicatie (B) 
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14u45 υ controle toegewezen taken 
 

15u00 υ flesvoeding of fruitpap geven (*) 
 

16u00 υ medicatie geven (toer van 16.00u) 
υ pauze 
 

16u30 υ flesvoeding geven (6 voedingen) (*) 
υ koffie zetten voor avondmaal 
 

17u00 υ opdekken avondmaal + hulp  
 

18u00 υ afdekken + maaltijdkar buiten de afdeling plaatsen 
vóór 18.50u 

υ administratie ontslag patiënt 
 

18u30 υ flesvoeding (5 voedingen) (*) 
 

20u00 υ voorbereiding en toediening medicatie 
υ grondige controle van wonden, redons, debieten + 

perfusies 
 

21u30 υ flesvoeding (5 voedingen) (*) 
υ verslag maken in verpleegdossier 
υ feedback verpleegkundige aan student 
 

21u45  υ briefing van de B aan de N 
 
(*) Uren van de flesvoedingen: zie 3.6 Flesvoedingen pagina 11 
 
Deze dagindeling is een richtlijn. 
Doorheen deze globale indeling zijn er nieuwe opnames, onvoorziene ontslagen, 
resterende administratie,. zodat de werkplanning dient aangepast te worden. 

 
Opgelet: 
 
Als student is mondeling en digitaal rapporteren zeer belangrijk, zodat de verpleegkundige 
zicht op het geheel blijft behouden.  
Dus bij elke bel die je gaat uitdoen, geef je door aan de verpleging waarom er gebeld werd. 
Door beloproepen te beantwoorden leer je zelfstandig te werken. Dit zijn dus ook 
leermomenten. 
 
Zorg steeds dat digitale rapportering in HIX is gebeurd alvorens de afdeling te 
verlaten (vb. middagpauze) ! 
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2.3  Specifieke verpleegkundige interventies  
 

2.3.1  Ademhalingsstelsel : 
υ toedienen van aerosols en puffs 
υ neusspoeling 
υ toedienen van O2 
υ aanschakelen monitor met ademhaling en /of O2 saturatie-meting. 
υ NPA (nasopharyngeaal aspiraat) 

 
2.3.2  Bloedsomloopstelsel 

υ Voorbereiding/ toediening van en toezicht op perfusie, transfusie of 
fysiologisch slot 

υ Bloednames 
υ parametercontrole : 

 - bloeddrukmeting 
    - O2-saturatie meting 
    - hartritme volgen via monitoring 
     
2.3.3  Spijsverteringsstelsel 

υ flesvoeding  
υ observatie :  

 - braken  
   - huilen na de voeding (reflux) 
   - stoelgangcontrole 
   - toilettraining 

υ sondevoeding via maagsonde of button 
υ plaatsen van maagsonde 
υ lavement toedienen 
υ nemen van een stoelgangsstaal (coprostaal) 

    
2.3.4  Urogenitaal stelsel 

υ aanbrengen urinezakje  
υ pamperdebiet 
υ 24u-debiet 
υ blaaskatheterisatie 
υ specifieke verzorging van het luiergebied 

 
2.3.5  Medicamenteuze therapie 

υ Medicatie berekenen, voorbereiden en toedienen : 
 - per os / sonde  
 - I.V. - I.M. - S.C. 
 - rectaal 
 - nasaal 
 - oren, ogen 

 
2.3.6  Hygiënische zorgen 

υ badje of toilet van het kind 
υ oog- , oor- en neus-, huid-, wondverzorging 
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2.3.7  Fysische beveiliging 
υ baby- en peuterbedden steeds sluiten !! 
υ deuren van de afdeling steeds gesloten houden. 
υ vastriemen in peuterstoel, babysit, maxi cosi (deze nooit onbewaakt op 

de tafel laten staan) 
υ geen speelgoed in bed waar peuter op kan gaan staan! 

 
2.3.8  Assistentie bij medische handelingen 

υ bloedname of perfusie 
υ lumbaal punctie 
υ gastroscopie meevolgen 
υ analgosedatie met Kalinox 

 
2.3.9  Parametercontrole 

υ temperatuur 
υ ademhaling, zowel met als zonder monitor 
υ hartritme 
υ bloeddruk 
υ bewustzijn (pupilcontrole) 
υ pijn 
υ gewicht 

 
2.3.10  Isolatietherapie 
 
Deze lijst van verpleegkundige interventies is een algemene voorstelling en zeker niet 
volledig. 

 
3. Specifieke aandachtspunten op deze verpleegeenheid 

 
3.1  Algemeen 

 Als student werk je altijd onder toezicht van een verpleegkundige. 
 Elke student krijgt een mentor toegewezen. 

 
3.2. Begeleiding van de patiënt en de ouders 

 Informatie geven aan patiënt en ouders gebeurt alleen door de dokter en de 
verantwoordelijke verpleegkundige. 

  Voor jou is dit enkel een leermoment. 
 

3.3  Observatie 
 Neurologische en klinische observatie: de allereerste  parametercontrole 

gebeurt steeds door een verpleegkundige. Naargelang de toestand van de 
patiënt, mag je zelfstandig de parameters controleren. De waarden van deze 
controle rapporteer je altijd onmiddellijk mondeling aan de verantwoordelijke 
verpleegkundige en in HIX. 

  Alvorens voeding toe te dienen, dien je steeds na te gaan of het neusje niet 
verstopt is en anders zo nodig spoelen. Tevens bij de verpleegkundige 
informeren of de patiëntjes eerst aerosol dienen te krijgen of de medicatie aan 
de flesvoeding dient toegevoegd te worden. 
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3.4  Rapportage 
  Digitale rapportage van parameters (voeding, stoelgang, T°) zijn belangrijke 

pediatrische gegevens. Zij dienen correct te gebeuren (rectaal T°: tot de 
leeftijd van 3 jaar ).   

  Afwijkende waarden worden onmiddellijk mondeling aan de verantwoordelijke 
verpleegkundige meegedeeld. 
 

Opgelet :  
Als student is voldoende rapporteren zeer belangrijk, zodat de verpleegkundige zicht op 
het geheel blijft houden.  

 
3.5. Administratief 

 Er zijn diverse administratieve handelingen, vb.: ontslag, opnameprocedure, 
bestelling apotheek, die kunnen voor jou een interessant leermoment zijn. 

 
3.6. Flesvoedingen 

 De juiste speen voor de juiste pap en aangepast aan het kind. 
 Juiste T° van de pap. 
 Juiste houding voor de baby. 
 Juiste techniek om flesvoeding toe te dienen. 
 Uren van de 5 en 6 flesvoedingen: 

 5 FV: 08:00 – 11:30 – 15:00 – 18:30 – 21:30 
 6 FV: 06:00 – 09:30 – 13:00 – 16:30 – 19:30 – 22:30 
 7 FV : idem 6FV + 02:00 (nachtvoeding) 



 

Introductiebrochure Pediatrie GPED Campus Sint-Jan     
 12 
Aangepaste versie december2015 

 

4. Verwachtingen 
 

4.1  Algemeen  
 
  De student geeft zijn concrete doelstellingen (aan de hand van het 

begeleidingsformulier) door aan de verpleegkundige aan wie hij / zij wordt 
toegewezen. 

 Neem initiatief voor je eigen leerproces 
 Verantwoordelijkheidszin en stiptheid  
 Geïnteresseerde houding 
  Nauwkeurige observatie + rapportage (schriftelijk en mondeling) 
 Aangepaste omgang met de kinderen afhankelijk van de leeftijd 
  Aangepaste houding t.o.v. de ouders en kind 
  Inzicht hebben in de totaalzorg van het kind (controle perfusie, wonden, 

stoelgang, urine, voeding, psychische noden van het kind) 
 Orde en netheid 

 
4.2. Specifiek 
Zie ook checklist “ studenten 3de jaar” (bijlage) 

 
Tijdens de eerste week : 
 Dag één is een infodag: uitleg dienst, dagindeling  
 Eventueel babybadje en aërosol  
 Dienen gekend te zijn : de voorkennis van de student (zie stagecontract van de 

lopende stageperiode) 
 Persoonlijke doelstellingen (technische vaardigheden) dient men op papier te 

zetten. 
 De linnenkasten en linnenkarren correct kunnen bijvullen en zicht hebben op de 

inhoud ervan.  
 Bij ontslag van de patiënt de bijhorende taken weten uit te voeren              (orde 

van de kamer). 
 Belangrijk: na de opruim van de kamer, ook de spullen in utility afwassen. 

Elektrische apparaten zoals infuuspompen en monitors dienen gereinigd en 
opgeladen te worden. De infuuspompen worden terug op de kamer geplaatst, de 
monitors in de berging op de hiervoor geijkte plaats. 

 
Tegen einde van de eerste week  : 
 Het  geven van een fruitpap.  
 Het geven van een flesvoeding + kennis van de uren van de voedingen  
 Zicht hebben op de meest voorkomende diëten en weten wat een gezonde 

voeding inhoudt.  
 Het correct controleren van temperatuur en neurologische parameters + 

schriftelijke en mondelinge rapportage. 
 
Na twee weken : 
 Bereiden en toedienen van een aerosol. 
 Alle soorten medicatie voorbereiden (berekenen!) en enkel onder toezicht 

kunnen toedienen.  
 De afdeling kennen + de inhoud van de kasten.  
 Notie hebben van transporten in het ziekenhuis naar de verschillende afdelingen 

en consultaties. 
 Indien mogelijk onderzoeken bijwonen, mits afspraak met de verpleegkundige.  
 De ontwikkeling van het gezonde kind kennen, alsook notie hebben van de 

pathologie.  
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 Notie hebben van een infuuspomp bij alarm (melding van soort alarm, alsook 
nagaan of de infuuszak leeg is). 

 Notie hebben van een alarm van een cardio-respiratoire monitoren. 
Alarmgrenzen kunnen instellen afhankelijk van leeftijd. 

 
Na drie weken : 
  Relatief vlot functioneren in het geheel. 
 

4.3  Tweede jaar 
T.o.v. patiënten 

- interpretatie van de gegevens, juiste rapportering 
- efficiënte werkorganisatie 
- nauwkeurig blijven uitvoeren van verworvenheden 
- vlot tempo 
- besluitvaardigheid, beoordelingsvermogen 
- verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid 
- vergroten mensenkennis  
- uitdrukkingsvaardigheden 

 
T.o.v. personeel 

- mede- en samenwerking 
- fouten kunnen erkennen, kritiek aanvaarden 
- interesse tonen (vragen stellen) 

 
T.o.v. zichzelf 

- objectiviteit 
- zelfreflectie 
- beoordeling: met mentor  bekijken 

 
4.4. Derde jaar 

T.o.v. patiënten 
- ontwikkelen grote zelfstandigheid  
- vlot werken 
- volledig inzicht in werking van de afdeling 
- erkenning noden van patiënt  
- juiste prioriteiten 
- creatief denken 
- bijwonen opnames  

 
T.o.v. personeel en medestudenten 

- leidende rol spelen t.o.v. tweedejaars 
- tweedejaars betrekken bij het uitvoeren van derdejaarstechnieken 
- naar het einde van de laatste stageweek: 1 dag teamverantwoordelijk 

kunnen zijn: d.w.z. één volledige kant samen met verpleegkundigen en 
studenten kunnen afwerken. Werk zelf organiseren en delegeren naar 
verpleegkundigen en studenten toe. Vooraf afspreken met aanwezige mentor. 

- eventueel eens zaalronde doen met arts als de kans zich voor doet 
- patiënten briefen 

 
T.o.v. zichzelf 

- werken aan grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 
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5. ENKELE RICHTLIJNEN ALS HULP TIJDENS DE PEDIATRIESTAGE 
 
5.1 MOGELIJKE OPDRACHTEN 
 
• Temperatuurcontrole: 

- methode: 
 rectaal bij baby’s en peuters (tot 3 jaar)       + plastic hoesje 
 axillair bij grotere kinderen  

- tijdstip: 
 ’s morgens bij de verzorging 
 ’s namiddags vanaf 16:00 + ’s avonds om 20:00 
 meermaals per dag bij kinderen met koorts (38,5°C) 

- bij een temperatuur boven de 38°C altijd mondeling doorgeven aan de 
verantwoordelijke verpleegkundige 

- alle temperaturen in het verpleegplan noteren 
- thermometer tussen iedere opname grondig ontsmetten met Hibitane alcohol 0,5%, 

contactduur: minimum 15 sec.  
 

• Gewichtscontrole: 
- bij het dagelijks toilet alle kinderen tot 1 jaar (voor het eten), ook met perfusie wegen 
- andere kinderen zo nodig (bv. bij diaree, niet eten, …) (weegschaal op karretje) 

 
• Toedienen aerosol : 

- eerst luchtwegen vrijmaken, zo nodig neusspoeling met Naaprep en 
neusindruppeling  

- klaarmaken van een aerosolaerosol vóór de voeding 
→ na de voeding kans op braken 
→ aerosol maakt de luchtwegen vrij, baby kan hierdoor beter zuigen 

- duur: maximaal 10 min. tenzij vroeger leeg (reservoir + masker uitspoelen) 
 

• Luierwisseling: 
- babybilletjes zijn vlug geïrriteerd; 

  zuivere pamper bij ’t dagelijks toilet 
  na iedere voeding 
 Zo nodig extra 

- billen wassen met water en zeep of pamperdoekjes  
bij irritatie:  

- gewoon rood → eosine 2% en/of baby crème (persoonlijk) 
- erge irritatie, open, uitslag → altijd doorgeven aan de verpleegkundige (ofwel 

de reeds voorziene voorgeschreven zalf gebruiken) 
 

• Operatiepatiënten: 
- Operatiepatiënten moeten altijd samen met een verpleegkundige gebracht en 

gehaald worden. 
- Altijd de identiteit controleren (naam en geboortedatum), de nodige formulieren 

invullen en aftekenen (anesthesie fiche, pre – operatieve vragenlijst, OP – checklist) 
- de ouders mogen altijd meegaan (zowel brengen als halen), ze mogen niet binnen in 

de recovery maar kunnen in de gang wachten 
 

• Toedienen flesvoeding: 
- uurschema: indien een flesvoeding niet leeg is binnen 15 min., verwittig je best de 

verantwoordelijke verpleegkundige 
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Aantal 
fles 
voedingen 

        

8 
 

3u 6u 9u 12u 15u 18u 21u 24u 

7 
 

2u 6u 9u30 13u 16u30 19u30 22u30  

6 
 

6u 9u30 13u 16u30 19u30 22u30   

5 
 

8u 11u30 15u 18u30 21u30    

4 
 

8u 12u 16u 20u     

2 
 

8u 20u Tussenin brood, middag en fruit 

 
 

- spenen aangepast aan leeftijd en papdikte: 
 rode speentjes voor zeer kleine baby’s 
 blauwe I-II-III spenen voor grote baby’s en dikkere voedingen 

 
• Orde en netheid geeft rust 

- Heb je tijd om de keuken op te ruimen? Is de spoelruimte in orde? Zijn de 
linnenkasten aangevuld? Moet het magazijn nog uitgeruimd worden? 
Misschien puilt de apotheekbak uit en kan je een handje helpen. 

- bij ontslag: vuil linnen opruimen en kasten leegmaken, ook in badkamers. Als 
de poetsdienst geweest is (onrusthekken zijn dan omhoog), bedden opmaken 
en bedbaren terug omhoog doen.  

- aandacht voor infuusstaanders, bedpannen, monitors, ….  
- de monitor en bedpan van de kamer verwijderen. 
- koelkast nazien. 
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                   6. LEERMOMENTEN VOOR VERPLEEGTECHNIEKEN 
 

• Bij de opname: 
- anamneseblad invullen 
- gewicht, lengte, temperatuur, schedelomtrek (tot 3 jaar) steeds meten en noteren 
- urinezakje aankleven → eerst ontsmetten (zie procedure ZOl.net afdelingsspecifiek) 
- bloedname + eventueel fysiologisch slotje helpen plaatsen  
- fysiologisch slot helpen plaatsen en eventueel aanschakelen van perfusie 
- kamer klaarmaken: linnen voor de rooming-in, verzorgingsmateriaal (pamperdoekjes, 

zakdoekjes, pampers) voor de baby 
- lumbaal punctie bijwonen 

 
• Specifieke verpleegtechnieken bij onderzoeken en aandoeningen: 

- RX slokdarm-maag: nuchter!! (observatie stoelgang na RX) 
- Cystografie: plaatsen van een blaaskatheter (meisjes en jongens boven de 3-4 jaar) 
- Bronchiolitis: NP-aspiraat nemen 
- Bronchitis en bronchiolitis: saturatiemeting → zo <90, eventueel O2  toedienen via 

O2-bril 
- Commotio: vitale parameters controleren: noteren op volgblad 

 monitoring: hartactie, ademhaling,  saturatie en bloeddruk. 
 pupilcontrole, bewustzijn (neurologische controle elke 2 uur noteren) 

- Bij gebruik van ijszakjes: steeds ingedraaid → gevaar voor brandwonden 
- Bij koortsconvulsies of epi-aanval: rustig blijven en verpleegkundige verwittigen 
- Obstipatie: functioneel megacolon: toedienen van een lavement/kleanprep (zie 

protocol fecale impactie) 
- Gastro-enteritis: nemen van stoelgangstaal 
- Heelkunde: wondverzorgingen 
 

• Medicatie klaarzetten en toedienen: op pediatrie is de medicatie berekend volgens het 
gewicht → ideaal moment om vlot te leren rekenen (toepassing “regel van drie”) 
 

• Leren werken met monitoring (cardiorespiratoire monitor, saturatiemeter), 
infuuspompen (spuit en volume gestuurde pomp) en voedingspomp: 

- Elk alarm steeds rapporteren aan de verpleegkundige 
- Bij nieuw gebruik van infuuspomp: steeds de hoeveelheid ml wissen zodat de teller 

op nul staat 
 
• Registratie van opsporing van wiegendoodrisico: 

- test start om 21u45. Als je klaar bent met je toegewezen patiënt, mag je een 
registratie meevolgen. 

 
Deze lijst is lang niet volledig maar ze kan je helpen vlugger attent te zijn op specifieke 
leermomenten. Vraag zoveel mogelijk !!!  
We wensen je een fijne en toffe stageperiode. 
 
 

 
Het personeel van GPED 
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                                     Bijlage
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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 àlle gezondheidswerkers die met zwangeren, borstvoedende 
moeders en hun kinderen in contact komen, op de hoogte zijn van de afspraken hierrond. 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). 

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 ten alle tijde worden 
ingekeken. Ook op intranet is dit protocol terug te vinden onder het 
zorgnet<procedureboek<procedures en protocollen<PP1.  
Graag willen we jullie uitnodigen op de informatieavond van Kind & Gezin 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). Het is 
aanbevolen om deze avond te volgen vóór aanvang van jullie stage.  

http://www.zol.be/


 

Introductiebrochure Pediatrie GPED Campus Sint-Jan     
 19 
Aangepaste versie december2015 

 

Meer uitleg m.b.t. dit beleid of in geval patiënten vragen of problemen hebben m.b.t. borstvoeding 
kunnen jullie steeds de verantwoordelijke vroedvrouw / verpleegkundige aanspreken. Indien 
nodig/wenselijk kan de hulp van de lactatiekundige ingeroepen worden.  
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Checklist leerdoelen 2 -3de periodeVPK 

Week 1  
Checklist leerdoelen  

 Bereikt 

Rondleiding op de afdeling   
Uitleg werking van de afdeling (dagindeling)   
Kennis + inzicht in de werking van de afdeling (ZOL.doc protocollen)    
Inzicht in de belevingswereld van kind en ouders   
Meevolgen opname   
Zelfstandig uitvoeren van een anamnese    
Veiligheid van het kind (bedjes steeds sluiten, handhygiëne, privacy)   
Meehelpen bij de hygiënische zorgen bij baby/kind (baby 
bad/kleuterbad) 

  

Flesvoeding klaarmaken: opzoeken in VP-dossier, opwarmen FV, 
uitleg ouders, rapportage 

  

Groentepap en fruitpap geven   
Kennis over voeding baby tot adolescent (voedingsuren)    
Karren met eten uitdelen + kennis van het voedingsblad    
Leren werken met het verpleegdossier   
Parameters nemen (T° rectaal, T° axillair , BD, saturatie, ademhaling, 
hartfrequentie) + rapportage + PEWS eindscore toepassen 

  

Inzicht in bellensysteem   
Observeren van het klaarmaken van medicatie + infusen   
Uitrekenen van medicatie   
De infuuspompen leren gebruiken onder toezicht   
Afnemen  van een copro + correct versturen naar het labo    
Neusspoeling geven   
Meevolgen bij het nemen van een NPA   
Plaatsen/toedienen van een lavement   
Meevolgen bij het geven van sondevoeding   
Correct kunnen klaarmaken van een aerosol + toediening    
Briefing bijwonen   
Linnenkasten + karren bijvullen   
Bij ontslag kamer opruimen en poetsdienst bellen (1894) + nadien 
terug opmaken 
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WEEK 2  
 

Checklist leerdoelen  

 Bereikt  
Plakken van urinezakje (jongen/meisje)    

Klaarleggen materiaal bij het prikken van een FS + BN    

Goede kennis van VP-dossier + correct kunnen invullen   

Correct klaarmaken van infuuspomp (klaarmaken leiding, instellen 
pomp, aanhangen bij pat.)  

  

Correct berekenen en klaarmaken van medicatie + toedienen (IV, 
IM, PO, SC)  

  

Correcte informatie geven over onderzoeken op niveau van ouders 
en kind 

  

Zelfstandig uitvoeren van babybad/kleuterbad   

Zelfstandig uitvoeren van een bedbad   

Uitvoeren van wondzorg: DAV, verwijderen drains, …   

Assisteren bij het prikken van een FS + BN (vasthouden + 
plaktechniek kennen) (als 3de persoon)  

  

Correct verslag geven over de gegeven zorgen   

Weet hebben van het pijnprotocol   

Pijnmedicatie correct kunnen bereken en toedienen    

Zuurstof opstarten bij een kind + controle    

Observatie van kind (braken, huilen na voeding, stoelgang, 
toilettraining)  

  

Meevolgen bij het plaatsen van een MS   

Meevolgen van pamperdebiet   

Correcte verzorging bij luieruitslag    

De monitors leren kennen + instellen alarmgrenzen   
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WEEK 3 + 4  
 

Checklist leerdoelen  

 Bereikt 

Zelfstandig klaarmaken kamer voor een opname (materiaal)    

Kunnen interpreteren van bloeduitslagen (infectie, uitdroging)    

Assisteren bij het prikken van een FS + BN (vasthouden + 
plaktechniek kennen) (als 2de persoon)  

  

Inzicht krijgen in de meest voorkomende pathologieën    

Verantwoordelijkheid over 1 patiëntje (week 3)   

Verantwoordelijkheid over 2 à 3 patiëntjes (week 4)   

Zelfstandig patiënt kunnen briefen    

Zelfstandig kijken voor pijnmedicatie en onder toezicht toedienen    

Zelfstandig afnemen van een NPA   

Kennis van de verschillende protocollen (faecale impactie, 
ontroostbaar huilen, pijnprotocol) 

  

Sondevoeding zelfstandig aanhangen    

Meevolgen van gastroscopie   

Kalinox meevolgen en assisteren    

WDR meevolgen en assisteren    

Zelfstandig uitvoeren van ontslag (FS verwijderen, administratief 
afwerken, kamer opruimen/opmaken) 
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