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Beste student, 

Werken met neonaten is nog net iets anders dan werken met kinderen. Er zal waarschijnlijk een 

nieuwe wereld voor je opengaan.  

Met deze brochure willen we je:  
 

 een vlotte start laten maken op onze afdeling 
 wegwijs maken in de werkwijze op onze afdeling  

 onze verwachtingen naar jou kenbaar maken 
 

Het team van artsen en verpleegkundigen,waaronder ook een aantal mentoren, willen je optimaal  
begeleiden en wensen je een aangename en leerrijke stageperiode toe. 
 
 

INFO STAGE OP NEONATOLOGIE 

 

1. Voorbereiding voor aanvang van stage  

 Registratie: Uploaden van volgende documenten: 

 Stagecontract 

 Medisch attest 

 Aanmaak badge + account HIX door de stafdienst 

 Digitale introductie op jouw persoonlijk e-mailadres 

 Geslaagde introductie = onthaalformulier afdrukken = toegang tot stage 

 

2. Werkrooster  

 Neem 14 dagen voor aanvang van je stage contact op via mail met de 

overkoepelende stagementor (veerle.smeets@zol.be) en / of diensthoofd 

 (dorien.evens@zol.be)  

 Het uurrooster wordt opgemaakt volgens het principe “gezond roosteren” en zal in  
de mate van het mogelijke 1 week voor aanvang van de stage worden doorgestuurd 
naar student en stagebegeleider. 

 
 

 

 

 

 De koffie/avondpauze wordt genomen in de keuken op de afdeling. 

De middagpauze, na de patiëntoverdracht van 13u30 aan de middagpost, wordt 

genomen in het personeelsrestaurant. In het weekend wordt de middagpauze op de 

afdeling genomen.  

 Aanpassingen aan je uurrooster gebeuren enkel in samenspraak met de 

hoofdverpleegkundige of overkoepelende mentor. 

 

Morgenpost  =  A8 06.45 – 15.15 u 

Dagpost       =  D8 07.30 – 16.00 u 

Middagpost  =  B8 13.30 – 22.00 u 

Nachtpost    = N9 21.45 – 07.00 u 

mailto:veerle.smeets@zol.be
mailto:dorien.evens@zol.be
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3. Eerste stagedag 

 

8u15: Aanmelden in de Foyer (aula) van het ziekenhuis. 

Korte introductie, waarna begeleiding naar afdeling.    

 Wat dien je als student voor te leggen: 

□  Werkpostfiche 

□  Onthaalformulier = niet aanwezig = geen stage 

 Rondleiding op dienst a.d.h.v. het onthaalformulier 

 Korte uitleg HIX/ intranet/ praktijkboeken door één van de teambegeleiders of 

mentor 

 Controle werking badge (diensttoegangen /aanloggen via HIX) 

 Toewijzing aan een verpleegkundige 

4. Overlegmomenten school  

 

Je evaluatie gebeurt in samenspraak met de hoofdverpleegkundige, stagementor en de 

stagebegeleidster. 

 

5. Laatste stagedag  

 

Vul je stagebelevingsformulier in op ZOLnet ! 

 

ZOLnet/ departementen/ verpleegkundig-paramedisch departement/ stafdienst 

studentenbegeleiding/ stagebeleving (student) 

 

6. Tips voor de stage 

 Stel veel vragen 

 Zeg altijd wat je gaat doen, dit schept vertrouwen 

 Neem je cursus neonatologie nog eens door. Wij verwachten dat je over de nodige 

basiskennis beschikt op je eerste stagedag 

 Ken je medicatieberekening 

 Noteer in een klein boekje alle tips die je krijgt  

 

DOEL VAN DE STAGE 

Het team neonatologie wil je inzicht leren verwerven in de problematiek van het te vroeg geboren 
kind en de zieke pasgeborene. 
 

Dit houdt in: 

 Correcte handhygiëne en steriliteit!!! (gevaar voor infecties beperken) 

 Aangepaste planning opstellen aan de noden van het kind (comfortzorg) 

 Het kind kritisch leren observeren  

 Adequaat reageren op alarmen 

 Het kunnen toepassen van infuustherapie 

 Het leren toedienen van specifieke medicatie 

 Het toedienen van voeding 

 Het pakket van hygiënische zorgen kunnen uitvoeren 

 Ouderbegeleiding / het totale gezin  
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Als vroedkundige zal je voornamelijk op n* worden ingepland voor de verzorging van niet-

intensieve kinderen en werk je 1 of 2 dagen mee in de medicatieruimte.   

Als derde-jaars student zal je voornamelijk semi-intensieve (blauwe en rode box) of niet-intensieve 

kinderen (n*) verzorgen. Je werkt 2 dagen mee in de medicatieruimte en zal je in de mate van het 

mogelijke 2 dagen kunnen observeren bij intensieve kinderen (kijk-stage in groene box) 

Als Banaba student zal je de eerste week van de stageperiode semi-intensieve kinderen (blauwe of 

rode box) leren verzorgen. Eens de basiszorg gekend is, word je ingepland bij de intensieve 

kinderen (rode of groene box)
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VOORSTELLING VAN DE AFDELING 
 
 
De afdeling is gesitueerd in de directe nabijheid van de verloskamer en het operatiekwartier om   
een snelle en adequate opvang van de neonaat, met bedreigde vitale functies te bekomen.  
De moeders verblijven op de afdeling materniteit (J10/MIC), grenzend aan onze afdeling. 
Ouders zijn steeds welkom en worden betrokken in de zorg voor hun baby. 
Wij zijn de enige NICU in de provincie Limburg. Alle andere Limburgse ziekenhuizen doen beroep op 
ons. We beschikken over een ambulance en een gespecialiseerd transportteam om de kinderen, 
met nood aan intensieve zorgen, die extern geboren worden naar onze afdeling te brengen.  
Bij vermoeden van vroeggeboorte of andere problematiek gaat onze voorkeur uit naar het intra-
uterien transporteren van het kind naar de MIC-afdeling van het ZOL, maar uiteraard kunnen we dit 
niet altijd voorspellen.  
 
De afdeling neonatologie is een gesloten afdeling en bestaat uit architectonisch gescheiden 
gedeelten: 

 NIC: 3 intensieve boxen met elk hun eigen zorgniveau 
             1 isolatiekamer 
             dienstlokalen 
 N* : 1 ruimte voor niet-intensieve kinderen 

       1 isolatiekamer 
       1 medicatie kamer (LAF kast) 
       dienstlokalen 
 

ORGANISATIE BINNEN HET ZOL/divisie 1: moeder en kind 
 
Divisiemanager  Liesbet Paulissen 

Zorgcoördinator  Lore Vanlangenakker 

Neonatologen Dr. E. Bruneel 

Dr. W. Gysemans 
Dr. C. Theyskens 

Dr. M.R. Van Hoestenberghe 
Assistent kinderartsen  
Hoofdverpleegkundige Dorien Evens 

Opleidingsverpleegkundigen 

 

Yolanda Bagi 

An Geraerts 

Teambegeleiders / administratief VPK Martine Geraedts 
Veerle Smeets 

Lactatiekundigen  
 

Sofie Bintein, Hedwig Lenaerts 
Jessica Tits, Liesbeth Ven 

Mentoren  Veerle Smeets (overkoepelende mentor)  

Yolanda Bagi, Kevin De Craene, An Geraerts, Inge Jans, 
Rebecca Severijns, Mireille Van Hoef 

EPD  Kevin De Craene, Martine Geraedts, Inge Jans, Veerle 

Smeets 

Medicatieverpleegkundigen Veerle Berger 
Inge Jans 

Werkgroepen / 
referentieverpleegkundigen  

 
 

 Beademing 
 

Yolanda Bagi, Nancy Winters, Natalie Houben, An Geraerts, 

Veerle Schepers  

 Borstvoeding  

 

Lactatiekundigen  

 Brusjes  Dorien Evens, Melanie Vrijdaghs, Anne Heselmans, Sally 
Robaer , Krizia Scudellari, Sarah Schelfthout, Dr E Bruneel, 

Dr. M.R Vanhoestenberghe  
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 Comfort/positionering/pijn 

 

Wivina Zengers, Oelke Haest, Kirsten Verjans, Stefanie Loos 

 Ethiek  

 

Daphne Wyers, Natalie Houben 

 Huidzorg / decubitus/alternäting  
 

Lieve Langens, Charlotte Gijsen, Jorien Leekens 

 Ipad: Stappenplan Selina Boonen, Lynthe Geets , Sally Robaer, Sarah 

Schelfthout , Stefanie Willems, Elvier Tomassen, Cindy 
Paulissen , Kirsten Verjans, Inge Baeten, Winde Vanheel,  

Dr M.R. Vanhoestenberghe 

 Medicatie Inge Jans, Veerle Berger, Martine Geraedts , Veerle Smeets, 
Mart Craeghs , Rebecca Severijns, Kevin De Craene, Lien 

Kesters 

 MVG 

 

Martine Geraedts en Veerle Smeets 

 NLS  
 

An Geraerts, Yolanda Bagi, Lieve Langens, Sara Jaemers 

 Ouderparticipatie/ 
Ontwikkelingsgerichte zorg/ 

NIDcap  

Dorien Evens, Veerle Smeets, Julie Verfaille (logopediste), 

Melanie Vrijdaghs, Anne Heselmans, Sally Robaer, Stefanie 
Willems, Dr M.R. Vanhoestenberghe 

 Ontslagvoorbereiding/ N* 
 

Carine Vandermeeren, Heidi Maes, Elvier Tomassen, 

Monique Vandewal , Ivy Vanheel , Sonja Schouteden,  

 

 Overlijden/palliatieve zorg 
 

Sylvie Geerts, Sarah Schelfthout, Mart Craeghs   

 Transport 
 

Sara Jaemers, Winde Vanheel, Kevin De Craene, Mireille 

Van Hoef 

 Voeding Julie Verfaille (logopediste) + lactatiekundigen  
 

 Ziekenhuishygiëne 
 

Kevin De Craene, Veerle Smeets 

 JCI  Dorien Evens, Veerle Smeets, Martine Geraedts, Charlotte 

Gijsen , Lynthe Geets, Annik Bisschops  
 

 
 
ALGEMENE PUNTEN I.V.M. DE VERZORGING/DAGINDELING   
 
Doel: verhogen van de patiëntveiligheid en continuïteit in zorgverlening met aandacht voor het 
welbevinden van het kind.  
 

- Patiëntgerichte taken  
 
De verzorging van de neonaat gebeurt volgens een bepaald stramien, rekening-houdend met de 
principes van ontwikkelingsgerichte zorg en de toestand van neonaat  
 

- Parametercontrole 
 
Bij elke verzorging en minstens éénmaal om de 3u 
 

Begin met wat je ziet of kan aflezen, nadien komen de parameters waarbij 
manipulatie nodig is. 
 

 T° incubator – O²-parameters van beademingstoestel-kleur baby-status-pijnscore-houding  
 Parametercontrole 

o Hartslag 
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o Ademhaling 
o Zuurstofsaturatie 
o Temperatuur  

 Basisverzorging (saturatiebandje van voetje wisselen, temperatuur nemen, mondhygiëne (zo 
nodig),Pamper verversen, voeding toedienen, wisselhouding)  

  
- Monitoring 

 
Kijk, bij het begin van je shift, de alarmgrenzen, de ambu en de aspiratie na. 
Bij een alarm kijk je niet enkel naar de monitor maar ook altijd naar de neonaat.  

Leren observeren is de boodschap.  
 

- Infuus 
 
Het infuus wordt door de arts voorgeschreven over 24u.  
Het nieuwe voorschrift start telkens om 15u.  

Let op de controle van het insteekpunt en het verloop van de katheter.  
 

- Medicatie 
 
Medicatie wordt steeds onder toezicht klaargemaakt.  
Let op de toedieningswijze. 

Raadpleeg de Farnic, weet wat je toedient. 
 

- Voeding 
 
Kinderen met monitoring, tenzij anders afgesproken worden aan de monitor gelaten tijdens de 
voeding.  

Geef aandacht aan de houding en observeer de neonaat tijdens de voeding. 
 
Neonaten hebben vaak coördinatieproblemen tijdens het drinken (zuigen, slikken, ademen).  
 

Bij sondevoeding let je goed op de positionering van de maagsonde en dien je de voeding 

toe, volgens het principe van hevelen. 
 

- Afdelingsgerichte taken  
 

o Orde op de afdeling  
o Controle van de opnameplaats en de opname-rugzak  
o Controle van de reanimatiekar 
o Controle van de transportincubators en de transport-rugzak 

 
 

We wensen je alvast een aangename en leerrijke stage ! 
 

Team neonatologie ZOL 
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Naam student 
 

 

School 
 

 

Afstudeerrichting / jaar 
 

 

Stageperiode 
 

 

Stagebegeleider 
 

 

Reeds doorgelopen  
stage-ervaring  

 

 

 
  

 
Begeleidingsdocument 

studenten   
neonatologie 

 

  Werkdocument tussen student en 
verpleegkundige/mentor 

 Deze formulieren blijven op de dienst gedurende 
de volledige stageperiode 

 Deze formulieren zijn een hulpmiddel voor de 
tussentijdse- en eindevaluatie 

 Als student ben je zelf verantwoordelijk voor het 
vervolledigen van de bundel en het vragen van 
feedback 
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De te verwachten leerdoelen/ richtlijn voor student en VPK   
Leerdoelen voor 3 de jaars-studenten verpleegkunden / vroedkundigen op neonatologie 
Week 1  

 Handhygiëne, steriel werken, proper werken 

 Elektronisch patiëntendossier leren kennen 

 Observatie van de baby en parametercontrole, interpreteren van alarmen 

 Flesvoeding en sondevoeding 

 Hygiëne: babybadje, verzorging in verwarmd bed/incubator  

 Inzicht in comfortverpleging 

 Observeren van mondelinge patiënten-overdracht  

Week 2  

 Infuus en medicatie berekenen, aandachtspunten bij toedienen van medicatie 

 Observatie en inoefenen van nieuwe vaardigheden  

 Zelf mondelinge patiënten-overdracht doen 

 Ouderbegeleiding durven geven 

Week 3  

Vroedkundigen  

 Totaalzorg geven aan 1 à 2  kinderen op n* 

 Meewerken in de medicatieruimte: LAF-kast  

 Eventueel 2 dagen kijkstage bij semi-intensieve kinderen (blauwe box) 

3de jaars-studenten 

 Totaalzorg geven aan 1 à 2  kinderen op n*/blauwe box 

 Meewerken in de medicatieruimte: LAF-kast  

 Eventueel 2 dagen kijkstage bij intensieve kinderen  

Leerdoelen voor 4 de jaars-studenten op neonatologie  

Week 1 

 Handhygiëne, steriel werken, proper werken 

 Elektronisch patiënten dossier leren kennen 

 Observatie van de baby en parametercontrole, interpreteren van alarmen 

 Flesvoeding en sondevoeding 

 Hygiëne: babybadje, verzorging in verwarmd bed/incubator  

 Inzicht in comfortverpleging 

 Observeren van  en later participeren aan de mondelinge patiënten-overdracht  

 Infuus en medicatie berekenen, aandachtspunten bij  toedienen van medicatie 

 Observatie en inoefenen van nieuwe vaardigheden  

 Ouderbegeleiding durven geven 

 Totaalzorg geven aan 1 à 2 semi-intensieve kinderen in blauwe of rode box 

 
Vanaf week 2  

 

 Totaalzorg geven aan 1 à 2 semi-intensieve/stabiel beademde kinderen in groene box  

 Opname/transport van neonaat  

 Meewerken in de medicatieruimte: LAF-kast 

 Totaalzorg geven aan onstabiel beademende neonaat/ HFO / koeltherapie onder direct toezicht van 

verpleegkundige  

 

 

Lijst met aan te leren technieken  
Vul tijdens je stage deze lijst aan:  
 Wij hebben een idee wat je gezien/ geleerd hebt 

 Jij hebt een beter zicht over je stageverloop  
 Vraag aan de verpleegkundige om de technieken af te tekenen 
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Semi- of niet intensieve kinderen  Demonstratie 

Uitleg 
Onder toezicht 

uitvoeren 
Lichaamszorgen    

 Verzorging in bed / badje   

 Verzorging in verwarmd bed   

 Verzorging in incubator    

Stuitverzorging   

Navelverzorging    

Oogverzorging   

Neusverzorging    

Mondverzorging   

Oor-hygiëne   

Biometrie ( wegen/lengte/schedelomtrek)   

Medicatie: bereiding en toediening    

 Medicatie per os   

 Medicatie IM   

 Medicatie IV   

o Traag IV   

o Traag IV via spuitpomp    

o Maken van verdunningen    

 Oogindruppeling voor oogonderzoek   

 Gebruik Farnic (opzoeken informatie rond medicatie)   

 Principe LAF-kast    

 Berekenen medicatie   

Bloedderivaten   

 Gebruik van Mobitrace    

 Klaarmaken van Plasma / Packed-Cells in LAF-kast   

 Toediening + parametercontrole + aandachtspunten   

Infuustherapie    

 Klaarmaken en berekenen mengzakken/ verdeling inserten     

 Klaarmaken TPN   

 Klaarmaken Smoflipid en Vitalipid    

 Vochtbalans: berekenen en interpreteren    

 Observatie insteekpunt en verzorgen katheters  

o Perifeer infuus / katheterslot 

o NVK / NAK / PAK 
o PICC 

  

 Overschakelen van infusen   

Voeding    

 Borstvoedingsondersteuning   

 Flesvoeding   

 Sondevoeding   

 Retentiebepaling    

Zuurstoftherapie   

 Controle en gebruik Ambu®    

 Zuurstof incubator   

 Neusbril / lage flow   

 Optiflow™   

Afname stalen   

 Afname wisser    

 Afname urinestaal   

 Afname stoelgangstaal   

 Afname maagaspiraat    

Technieken   

 Glycemie controle   
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 Perifere bloedafname assisteren   

 Afname haemocultuur   

 Perifere katheter assisteren    

 Aspiratie nasaal   

 Aërosoltherapie toedienen    

 Plaatsen van maagsonde   

 Toedienen van lavement    

 Fototherapie    

 Lumbaal punctie assisteren   

Toestellen   

 Incubator   

 Monitor  
o N* 

o NIC* 

  

 Spuitpompen   

 Verwarmingsmatras / verwarmd bed    

 Mixbox    

 Aspiratietoestel   

 

Intensieve kinderen  
 

  

Lichaamszorgen    

 Baby met CPAP    

 Baby met Optiflow   

o High Flow 
o Low Flow 

  

 Beademde neonaat   

o Conventioneel   

o HFO   

Medicatie    

 Continue medicatie    

Spijsvertering    

 Stomazorg    

Afname stalen   

 Endotracheaal aspiraat    

 Assistentie bij aanprikken subcutaan reservoir    

 Afname arteriële bloedafname / bloedgas   

Technieken / toestellen   

 Gebruik en interpretatie van beademingsondersteuning  

o SPN-CPAP 
o PC-CMV CPAP 

o SIMV  
o PSV  beademing 

o Volume-gestuurde beademing 

o PC-AC/SIPPV 
o HFO 

  

 Ijken arteriële bloeddrukmeting    

 Aspiratie endotracheaal  

o Open 

o Gesloten  

  

 Klaarzetten beademing   

 Klaarzetten en assistentie bij plaatsen navelkatheters   

 Klaarzetten en assistentie bij plaatsen opschuifkatheters   

 Intubatie assisteren   

 Extubatie assisteren   

 Assisteren bij toedienen van Surfactant®   
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 Plaatsen blaassonde   

 Intensieve monitoring   

 CFM-monitoring    

 Alternätingmatras   

 Thoraxdrainage: Pleur-evac®   

 Koeltherapie: Criticool    

 Controle opnameplaats    

 Reanimatiekar + rugzak intern transport   

 Transportincubator    

 Shuttle   

 Rugzak extern transport    

Andere    

 Vojta principe    

 VDR principe    

 Oogonderzoek   

 BERA   

 Echo   

 MRI   

    

    

    

 

Comfort verpleging 
/Ontwikkelingsgerichte zorg 

  

 Positionering    

 Geluid    

 Licht    

 Comfortschaal / Pijnschaal    

 Handling van de neonaat    

 Stimuleren oudercontact 
o Aanraken, zachtjes praten 

o Kindje op schoot geven 
o Kangoeroeën 

o Borstvoedingsinitiatie 

o Ondersteuning bij flesvoeding 
o Aanleren verzorging  
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Reflectie- en bijsturingsfiche 
neonatologie  

Dit is een specifieke evaluatiefiche voor onze afdeling. 
 
Deze fiche  

 mag dagelijks ingevuld worden 

 moet zeker 1 keer per 3 dagen worden ingevuld  

 moet zeker bij  beëindiging van de samenwerking met een 

gekoppelde verpleegkundige worden ingevuld.  

Zorg ervoor dat je voldoende fiches kopieert  
 
 

Naam mentor/ verpleegkundige  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Periode van …./…../20…. tot …./…../20… 
 

Voorstelling van de patiënt, opsomming van verpleegkundige interventies.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wat heb ik bijgeleerd? Welke aandachtspunten moet ik in acht nemen? Wat doe ik al goed? Waar heb ik 
het nog moeilijk mee?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
 

Naam mentor/ verpleegkundige  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Periode van …./…../20…. tot …./…../20… 

 
Voorstelling van de patiënt, opsomming van verpleegkundige interventies.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wat heb ik bijgeleerd? Welke aandachtspunten moet ik in acht nemen? Wat doe ik al goed? Waar heb ik het 

nog moeilijk mee?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Naam mentor/ verpleegkundige  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Periode van …./…../20…. tot …./…../20… 

 
Voorstelling van de patiënt, opsomming van verpleegkundige interventies.  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Wat heb ik bijgeleerd? Welke aandachtspunten moet ik in acht nemen? Wat doe ik al goed? Waar heb ik het 

nog moeilijk mee?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Feedback en advies van de verpleegkundige  
Te bespreken na koppeling van 3 dagen aan een verpleegkundige of mentor, 

 kan dagelijks in- aangevuld worden 

 Onvol- 

doende 

Matig  Goed  Zeer 

goed  

Uitmun- 

tend 
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Kennis en inzicht 

 Globale problematiek, pathologie, medicatie      

 Apparatuur (spuitpompen, monitors)      

 Raadplegen van informatiebronnen, stelt vragen 

tot inzicht  

     

Opmerkingen  
 

 

Werkorganisatie  

 Verzamelen van gegevens en materiaal      

 Bepalen van verpleegproblemen      

 Planning en uitvoer/ prioriteiten      

 Nazorg      

 Werken in overleg met VPK      

Opmerkingen  

 
 

Bewaking en beoordeling      

 Bewaking van de neonaat, kennis van de 

alarmgrenzen 

     

 Benoemen en interpreteren van observaties      

 Doelgerichte vraagstelling       

Opmerkingen  

 
 

Technische vaardigheid      

 Arbeidskwaliteit      

 Arbeidstempo      

 Infectiepreventie door hygiënische werkwijze      

 Infectiepreventie door steriele werkwijze       

 Aandacht voor comfort en veiligheid       

Opmerkingen  
 

 

Uitgevoerde technieken ( noteer 3 technieken)      

      

      

      

Opmerkingen  

 

 

Omgaan met patiëntjes en ouders      

 Luisterbereidheid, empatisch vermogen      

 Reageert op de noden van patiëntje / ouders      

Opmerkingen  
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Samenwerking met team      

 Situering in het team      

Opmerkingen  
 

 

Rapportering      
 Mondeling      

 Elektronisch dossier      

Opmerkingen  
 

 

Professionele attitude       
 Verantwoordelijkheidszin      
 Kan zelfstandig werken      
 Betrouwbaar      
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