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INTRODUCTIEBROCHURE STUDENTEN 

 

MIC 

 

Z.O.L. 

 

CAMPUS SINT-JAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 

 

Namens het ganse team van de MIC (Maternal Intensive Care, afdeling voor 

hoogrisicozwangeren), heten we je van harte welkom. 

Wij willen je graag als student opnemen in onze groep. Wij willen ons inzetten zodat je je 

hier vlug “thuis” zult voelen. 

 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken op onze eenheid. Het is een beknopte 

begeleiding die je steeds kan raadplegen. Een brochure kan niet allesomvattend zijn. Daarom 

staat de hoofdvroedvrouw en haar team je graag bij indien je nog hulp of uitleg nodig hebt. 

Je hoeft niet te leren van vallen en opstaan. Vraag liefst op voorhand uitleg. Zo kunnen 

vergissingen en fouten voorkomen worden. Wij gunnen je de nodige tijd om je in te werken. 

 

We wensen je een aangename en vooral leerrijke stageperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het ganse team. 
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1. VOORSTELLING VAN DE EENHEID 

 

1.1 Architectuur 

 

De afdeling ligt in de B-blok, op het eerste verdiep.  De eenheid telt 12 bedden:  

 

8 intensieve bedden: 

• 3 eenpersoonskamers 

• 1 gemeenschappelijke kamer met 2 bedden 

• 1 gemeenschappelijke kamer met 3 bedden 

 

4 niet-intensieve bedden: 

• 2 gemeenschappelijke kamers met 2 bedden voor zwangerschappen < 25w 

 

 

Centraal van de afdeling bevindt zich de dienstplaats. Deze is voorzien van centrale 

monitoring die in verbinding staat met de intensieve bedden. Elk intensief bed is 

namelijk voorzien van een eigen CTG-toestel.  In de dienstplaats zijn 3 ruimtes te 

onderscheiden: 

1) De administratieve ruimte met PC’s en briefingstafel, 

2) De apotheekruimte, 

3) De keuken. 

Links van de dienstplaats is de utility + berging met linnenkamer. Rechts van de 

dienstplaats bevinden zich de douches en aan de overkant van de gang een bad. 
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1.2. Multidisciplinair team 

 

Medisch team   

 • Geneesheer diensthoofd Dr. De Jonge 

 

 • Gynaecologen Dr. Van Holsbeke (supervisor MIC)  

Dr. Gyselaers (supervisor MIC) 

Dr. Mesens (supervisor MIC) 

Dr.Thaens (supervisor MIC) 

Dr. De Cuyper  

Dr. D’Hondt 

Dr. Mestdagh  

Dr. Ombelet 

Dr. Schobbens 

Dr. Sieprath 

Dr. Vandeputte 

Dr. Vlasselaer 

 

 • Pediaters Dr. Arts 

Dr. De Koster 

Dr. Eerdekens  

Dr. Lemmens 

Dr. Van de Casseye 

Dr. Van Hoyweghe 

 

 •    Neonatologen Dr. Vanhoestenberghe 

Dr. Theyskens 

Dr. Bruneel Els 

 

 Er is 24u op 24u een gynaecoloog en een assistent gynaecologie 

van wacht (assistent is inslapend)  

 

Vroedkundig team   

 •    Verpleegkundig paramedisch 

directeur 

Kurt Surmont 

 • Divisiemanager Liesbet Paulissen 

 • Zorgcoördinator Caroline Vandereycken 

 • Hoofdvroedvrouw Anja Moors 

 • Stagementoren Els Polling 

Els Voets 

Sanne Waelburgs 

 

 • MIC vroedvrouwen  

 

Het MIC-team bestaat uit een vaste kern van vroedvrouwen en vroedvrouwen die om de 6 
maanden rouleren tussen verloskamer en/of materniteit/gynaecologie.
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1.3. Patiëntenpopulatie 

 

De MIC-afdeling is een afdeling van een erkende dienst kraamafdeling, gericht naar 

intensieve observatie van hoogrisicozwangerschappen. 

De dienst staat eveneens open voor patiënten, die bij sterke vermoedens van 

intensieve zorgen voor de neonatus, bij voorkeur in een P*-functie bevallen en voor 

patiënten die na de bevalling hooggespecialiseerde postpartumzorgen vereisen. 

(KB.01/10/96 hfst IV, afdeling 1).  

 

Er bestaat een samenwerkingsakkoord met verschillende Limburgse ziekenhuizen die 

hun patiënten intra- en extra-uterien doorverwijzen o.a. 

  Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo (St.-Truiden); 

  Algemeen Ziekenhuis Vesalius (Tongeren); 

  Ziekenhuis Maas en Kempen (Bree-Maaseik) 

  St.-Franciskusziekenhuis (Heusden) 

  Mariaziekenhuis Noord-Limburg (Overpelt) 

Doorverwijzingen van andere ziekenhuizen zoals: 

  Jessa Ziekenhuis campus Virga Jesse 

  Algemeen Ziekenhuis Diest 

  Ziekenhuis Mol 

 

Voorkomende pathologie: 

• 1° trimester 

Bijv. bloedverlies, Hyperemesis Gravidarum, profylactische cerclage enz. 

• 2° trimester 

Bijv. therapeutische cerclage, bloedverlies, enz. 

• 3° trimester 

Bijv. vroegtijdige contracties en –ontsluiting, PET en HELLP, bloedverlies 3° 

trimester, I.U.G.R., P.P.R.O.M, meerlingzwangerschappen, zwangere 

diabetespatiënten en patiënten met zwangerschapsdiabetes, enz. 

• Post partaal 

Bijv. PET, HELLP, patiënten met IDDM, PPH, enz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-7- 

ZOL -  Introductiebrochure MIC                                                                                                        Versie juni 2016    

2. TAAKINHOUD 

 
 

2.1. Organisatie van de verpleegzorg en dagindeling 

 

De vroedvrouwen werken volgens een bepaald roulement, waarin het de bedoeling is 

steeds te komen tot een bezetting van: 

• 2 morgenposten 6u45 – 15u15 

• 2 middagposten 13u30 – 22u00 

• 2 nachtposten 21u45 – 7u00 

De dienstregeling van de studenten hangt ter inzage in de dienstplaats.  Hierop kan je 

ook zien wanneer er mentoren en stagebegeleidsters op de afdeling zijn.  

Men werkt op de MIC volgens het model integrerende verpleging, dus met 

patiëntentoewijzing. Deze toewijzing gebeurt dagelijks door de hoofdvroedvrouw 

(raadpleeg de agenda). 

 

De basiszorgen:  

• Tijdens de morgenpost 

- CTG’ s aanleggen en controle van de vitale parameters 

- urinecontrole via urinestix en gewichtsobservatie 

- bloedafnames 

- medicatie uitdelen en infuuscontrole 

- hygiënische zorgen 

- opruim van de patiëntenkamers 

- verpleegdossiers invullen 

• Tijdens de middagpost 

- CTG’s aanleggen afhankelijk van de pathologie om 14u en bij elke 

patiënt om 19u 

- controle van de vitale parameters 

- medicatie uitdelen en infuuscontrole 

- opfrissen van bedlegerige patiënten na avond CTG 

- verpleegdossier aanvullen 

 

Buiten de totaalzorg van de patiënten is de vroedvrouw verantwoordelijk voor andere 

taken.  Dit is voor jou als student ook een leerervaring. 

Deze taken zijn o.a.: 

• orde in de verpleegruimte 

• orde in de spoelruimte: afvalverwijdering 

• orde in de keuken: afwassen, koffie maken, … 

• orde van de verzorgingskarren: orde en aanvullen 

• orde in de linnenkamer 

• nazicht CTG-apparaat, CTG-papier, riemen, … 

• nazicht medisch materiaal: bijv. infuuspompen (reinigen en ontsmetten). 

• … 

 

Op de MIC wordt gewerkt volgens bepaalde protocols, welke geraadpleegd kunnen 

worden in het protocolboek, het intranet en op PC (snelkoppeling bureaublad). 
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2.2. Dagindeling 

 

• Briefing aan vroedvrouwen van de morgenpost (vraag uitleg afkortingen) 

• Basiszorgen ochtenddienst a.d.h.v. patiëntentoewijzing 

• Ontbijt opdekken en afruimen 

• Verdere verzorging 

• Verpleegdossiers invullen 

• Onderzoek bij patiënten vb. echo, RX; MRI,… 

• Bloednames klaarzetten 

• Andere administratieve taken 

• Afdelingsgerichte taken 

• Toeren geneesheren en assistent 

• Middagmaal opdienen en afruimen 

• Briefing van de vroedvrouwen aan de middagposten 

• basiszorgen van middagposten (namiddag) 

• Orde in de verpleegpost, berging, … 

• Afdelingsgerichte taken 

• Avondeten opdekken en afruimen 

• Orde spoelruimte, keuken, … 

• Verpleegdossiers invullen 

• Briefing van de vroedvrouwen aan de nachtposten 

• Patiëntenronde 

• Medicatie uitdelen 

• Parametercontrole 

• Vochtbalansen uittellen 

• Medicatie klaarleggen 

• Verpleegdossiers invullen 

• Dringende bloednames 

• Orde afdeling 

 
 
Deze dagindeling is een richtlijn. 
 
1. ELK(E) OPNAME/ONTSLAG OF ONVOORZIENE OMSTANDIGHEID moet binnen deze 

uurregeling gepland worden. 
 
2. AFHANKELIJK VAN DE PATHOLOGIE kan de parametercontrole elk uur of in een nog hogere 

frequentie gebeuren. 
 
3. Bij een INTRA-UTERIEN TRANSPORT of EXTRA-UTERIEN TRANSPORT is het de                            

MIC-vroedvrouw die dit transport regelt, altijd in overleg met MIC supervisor van wacht.             
De MIC-vroedvrouw gaat meestal mee op transport en zorgt voor de eerste opvang van de 
hoogrisicozwangere. (Studenten zijn via de school verzekerd voor dit transport). 

 
4. Dagelijks: 

• Een van de 3 MIC-artsen neemt de wacht en patiëntentoer voor zijn/haar rekening, zoals 
vermeld op de vooropgestelde wachtlijst. 

• Elke ochtend overloopt de MIC-supervisor en de MIC-assistent samen met de 
(hoofd)vroedvrouw en Petra van de sociale dienst de patiënten en doet de  assistent reeds 
een patiëntenronde . Rond de middag toert dan de supervisor  samen met de assistent en 
de (hoofd)vroedvrouw.   

 



-9- 

ZOL -  Introductiebrochure MIC                                                                                                        Versie juni 2016    

 
 
5. Wekelijkse MIC-STAFF op vrijdag = multidisciplinair overleg  (MDO): gynaecologen, neonatologen, 

MIC-assistent, vroedvrouw, hoofdvroedvrouw, psychologe, sociale dienst, dr. assistenten en 
studenten. 

 
Als student mag je aanwezig zijn op de MIC-staff + patiëntentoer, in samenspraak met of samen 
met de hoofdvroedvrouw / vroedvrouw. 
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3. SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR DE MIC STUDENT 
 

3.1. Algemeen 

 

Administratief 

• Onthaalformulier 

• Copy medisch attest 

• Werkpostfiche in stagemap bewaren 

• Stagecontract 

• Onthaalbrochure (deze moeten studenten zelf doorgenomen hebben 

via ZOL-website) 

 

Deze formulieren moeten afgetekend en opgestuurd naar: 

• Heidi Palmers/dienst preventie GPRE (medisch attest en 

werkpostfiche) 

• Andy Swennen of Ingrid Coyette/dienst GSTV (stagecontract) 

 

Praktisch 

• De eerste stagedag krijgt de student een rondleiding op dienst van de 

stagementor of aanwezige vroedvrouw. 

• Het onthaalformulier stagiair/student (terug te vinden op ZOL-

website)wordt overlopen. 

 

Nieuwe ZOL-studenten krijgen eerst een algemene rondleiding die start om 10u30 

in de aula. Na deze rondleiding gaan zij naar de toegewezen dienst. 

Studenten die voorheen al in het ZOL stage hebben gelopen mogen rechtstreeks 

naar de toegewezen dienst. 
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3.2.Verwachtingen t.o.v. de student 

 

• Hoogrisicozwangeren zijn voor jou een leermoment. De bedoeling van 

MIC-afdeling is om de zwangerschap zolang mogelijk, en zo optimaal 

mogelijk, in stand te houden, zodat de geestelijke en lichamelijke 

gezondheid van moeder en kind gewaarborgd blijven. De begeleiding 

gebeurt altijd in samenspraak met de vroedvrouw en de geneesheer.  

 

• Alle studenten werken onder toezicht van een vroedvrouw wat niet 

wegneemt dat er bepaalde taken zelfstandig kunnen uitgevoerd worden. 

(bv. monitors aanleggen, parameters meten…). De 

eindverantwoordelijkheid rust bij de vroedvrouw. 

 

• De MIC-stage gebeurt in het derde jaar vroedkunde, soms al in het 

tweede jaar vroedkunde. Wij verwachten dan ook dat je zelf 

verantwoordelijk bent voor je eigen leerproces tijdens deze stage. Laat 

daarom steeds weten aan de begeleidende vroedvrouw wat jouw 

doelstellingen zijn voor deze stage. Neem zelf initiatief om een sectio, 

transport, echografie enz. bij te wonen en technieken uit te voeren. De 

student moet éénmaal per stage de MIC-staff  hebben mee gevolgd. Dit 

houdt in: MIC-staff  mee volgen, patiëntentoer  met de geneesheer 

meelopen en doorbriefen aan de B-post. 

 

• Hieronder vind je een schema wat je tijdens deze stage moet bereiken,  

onderverdeeld  in drie weken. Observatie, rapportering en motivatie zijn 

voor ons de belangrijkste doelstellingen ! 
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Week 1 

 

Technieken Luisteren - 

observeren 

Uitvoeren onder 

toezicht 

Zelfstandig 

Parameters (BD pols T° 

gewicht) 

 1e  dag met vrvr x 

Urinestix (alb –gluc- ket)  1e dag met vrvr  x 

Venapunctie  1e dag  met vrvr x 

Sondage (eenm + verblijf )  x  

Afname wissers (vag – 

GBS) 

 x  

CTG aanleggen + 

interpreteren vlg STAN 

 interpreteren aanleggen 

Perifeer infuus 

(voorbereiden – prikken) 

 x  

Glycemiecontrole   x  

Bedbad    x 

KVVS   x 

Werken met medicatie 

(SC-IM-IV-PO- spuitpomp) 

1e    dag  x  

Vochtbalans (uitvoeren – 

interpreteren) 

1e   dag  x  

Totaalzorg  x   

    

 

Soc vaardigheden Luisteren- 

observeren 

Uitvoeren onder 

toezicht 

Zelfstandig 

Intiatiefname    x 

GVO geven x   

Contactname   1e dagen met vrvr x 

Observatie ( tekens per 

pathologie) 

x   

Rapportage   x  

Verantwoordelijkheid  x   

Briefen (MIC staff) x   

Slecht nieuwsgesprek x   

Vakjargon gebruiken x   

Protocollen (toepassen – 

uitvoeren) 

x   

Inzicht theorie vs praktijk x   
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Week 2 

 

Technieken Luisteren - 

observeren 

Uitvoeren onder 

toezicht 

Zelfstandig 

Parameters (BD pols T° 

gewicht) 

  x 

Urinestix (alb –gluc- ket)   x 

Venapunctie   x 

Sondage (eenm + verblijf )  x  

Afname wissers (vag – 

GBS) 

  x 

CTG aanleggen + 

interpreteren vlg STAN 

 interpreteren aanleggen 

Perifeer infuus 

(voorbereiden – prikken) 

 x  

Glycemiecontrole    x 

Bedbad    x 

KVVS   x 

Werken met medicatie 

(SC-IM-IV-PO- spuitpomp)  

 x  

Vochtbalans (uitvoeren – 

interpreteren) 

 x  

Totaalzorg   x  

    

 

Soc vaardigheden Luisteren- 

observeren 

Uitvoeren onder 

toezicht 

Zelfstandig 

Intiatiefname    x 

GVO geven  x  

Contactname    x 

Observatie ( tekens per 

pathologie) 

 x  

Rapportage   x  

Verantwoordelijkheid   x  

Briefen (MIC staff) x   

Slecht nieuwsgesprek x   

Vakjargon gebruiken  x  

Protocollen (toepassen – 

uitvoeren) 

 x  

Inzicht theorie vs praktijk  x  
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Week 3 

 

Technieken Luisteren - 

observeren 

Uitvoeren onder 

toezicht 

Zelfstandig 

Parameters (BD pols T° 

gewicht) 

  x 

Urinestix (alb –gluc- ket)   x 

Venapunctie   x 

Sondage (eenm + verblijf )   x 

Afname wissers (vag – 

GBS) 

  x 

CTG aanleggen + 

interpreteren vlg STAN 

 interpreteren aanleggen 

Perifeer infuus 

(voorbereiden – prikken) 

  x 

Glycemiecontrole    x 

Bedbad    x 

KVVS   x 

Werken met medicatie 

(SC-IM-IV-PO- spuitpomp)  

 x  

Vochtbalans (uitvoeren – 

interpreteren) 

 x  

Totaalzorg   x  

    

 

Soc vaardigheden Luisteren- 

observeren 

Uitvoeren onder 

toezicht 

Zelfstandig 

Intiatiefname    x 

GVO geven   x 

Contactname    x 

Observatie ( tekens per 

pathologie) 

 x  

Rapportage    x 

Verantwoordelijkheid   x  

Briefen (MIC staff)   x 

Slecht nieuwsgesprek x   

Vakjargon gebruiken   x 

Protocollen (toepassen – 

uitvoeren) 

  x 

Inzicht theorie vs praktijk   x 
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3.3.Feedback en evaluatie 

 

• De student biedt dagelijks zijn/haar feedbackformulieren tijdig  aan. 

Wacht niet tot op het einde van de shift.  

 

• De evaluatie wordt door de vroedvrouwen opgesteld en daarna 

besproken in aanwezigheid van de stagebegeleiding en de 

hoofdvroedvrouw. 

 

• Op vrijdag wordt nooit een evaluatie opgemaakt. Hiervoor wordt steeds 

een afspraak gemaakt met Anja Moors. 

 

• De bespreking met de student mag op ieder moment plaats vinden. 

 

3.4.MIC evaluatie 

 

Ook wij hebben nood aan feedback, daarom vragen we jullie op het einde van 

de stage het stagebelevingsformulier online in te vullen. (terug te vinden op 

intranet onder de rubriek zorgnet). 

 

 

 

Het MIC-team 
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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 te allen tijde 

worden ingekeken. Ook op intranet is dit protocol terug te vinden onder het 

zorgnet<procedureboek<procedures en protocollen<PP1.  
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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.  

Meer uitleg mbt dit beleid of in geval patn. 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.  

 


