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Beste student
Deze informatiebrochure bevat nuttige informatie die een eerste
houvast kan zijn om je stageperiode in het AZ Klina te beginnen.
Aan de hand van deze brochure laten we je kennis maken met de
werkwijze van de verpleegafdeling waar je stage zal lopen.
Wij wensen je veel succes!

1 Algemene gegevens
● Adjunct hoofdverpleegkundige Neonatologie en Pediatrie:
‒ Ingrid Van Ballaert
● Kinderartsen:
‒ Dr. Dewachter
‒ Dr. Vanhamel
‒ Dr. Hellinckx
‒ Dr. Matthé
‒ Dr. Van Ingelghem
‒ Dr. Verniest
● Bijzonderheden
‒ Materniteit: 03 650 50 42
‒ Bevallingskwartier: 03 650 50 44
‒ Neonatologie: 03 650 50 43
● Vragen in verband met uurregeling:
‒ Ingrid.van.ballaert@klina.be
‒ Dorte.madsen@klina.be
‒ Katrien.marinus@klina.be
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2 Pathologieën en behandelingen
● Prematuren tussen 32 weken en 37 weken. Baby’s jonger dan
32 weken worden naar een Intensieve neonatologie
doorverwezen.
● Dysmaturen lichter dan 2500 gram bij de geboorte.
● Zieke pasgeborenen.

2.1 Medium care
Er bestaan verschillende soorten neonatale afdelingen; (low care,
medium care en intensive care). In AZ Klina hebben we een
medium-careafdeling.
We geven wel: CPAP, IV therapie, O2 therapie.
Langdurige beademing en verzorging van baby’s jonger dan 32
weken gebeuren op een NIC-dienst.

3 Dagindeling
Wij hebben geen strakke dagindeling zoals de meeste andere
verpleegafdelingen. Wij werken op het ritme van de baby’s.
De baby’tjes die sterk genoeg zijn, gaan alle dagen in bad.
Afhankelijk van de fysieke toestand van de baby krijgt hij: flessenof borstvoeding, sondevoeding of een combinatie hiervan).
Ze krijgen voeding 6, 7 of 8 keer per dag, naargelang leeftijd en
gewicht.
6.30 - 7 u.

Ochtendbriefing

7 – 13.54 u.

Ochtendverzorgingen, badjes, voedingen en
dokterstoer

13.54 – 14.30 u.

Briefing
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14.30 -21.30 u.

Verzorgingen, voedingen, bezoekuur voor andere
personen dan de ouders. (Vraag naar onze
bezoekregeling: wij zijn streng…)

21.30 – 22 u.

Briefing

22 – 6.30 u.

Verzorgingen, voedingen

4 Meest voorkomende verpleegactiviteiten
Technieken die aan bod kunnen komen:
● Bloedafneming
● Urineafnames
● Prikken/herprikken van infusen
● Toedienen van medicatie: PO of IV en berekenen van
medicatie.
● Plaatsen van maagsondes en berekenen van inloopsnelheid.
● Verschillende andere technieken/verzorgingen wanneer het
nodig is voor het kind en volgens procedure.

5 Ouderparticipatie
De ouderparticipatie staat centraal op onze dienst. De ouders
worden door de verpleegkundige ondersteund in hun zorg voor
hun kind. De ouders geven de badjes, geven de voeding en
knuffelen hun kind of ze kangoeroeën.
Wij, de verpleegkundigen, baden en voeden de baby alleen als de
ouders niet aanwezig zijn of als ze hulp nodig hebben. We
begeleiden de ouders heel intens. De ouders zijn altijd welkom op
de neonatologie.
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6 Onthaal voor studenten
Start je stage op een ander moment? Maak dan best een afspraak
met je stagebegeleid(st)er over je eerste stagedag.
Als je op de afdeling toekomt, wordt je verder onthaald door de
hoofdverpleegkundige of verpleegkundige.

7 Verwachtingen
Je maakt je doelstellingen kenbaar en bespreekt ze met ons.
Het is jouw stage: je neemt zelf verantwoordelijkheid voor je
leerproces.
● Je geeft aan welke technieken je graag wilt zien en nadien zelf
wil uitvoeren.
● Je neemt gepast initiatief.
● Je stelt vragen als je twijfelt.
● Je stelt vragen als je meer informatie wenst.
In je tweede week stage mag je één patiënt volledig onder je
hoede nemen ( = onder supervisie).
Voor de derde week stage bespreken we de mogelijkheden
individueel naargelang je capaciteiten.
We verwachten dat je beleefd en correct omgaat met de
verpleegkundigen, de artsen en de ouders.
Maak elke dag jouw zelfevaluatie en laat die lezen/beoordelen
door de verpleegkundige met wie je hebt samengewerkt.
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8 Namen mentoren
● Elfi Koyen
● Katrien Marinus
● Dorte Madsen

9 Praktische info
Voor alle praktische informatie (zoals parking, sleuteltjes,
maaltijden, bereikbaarheid ziekenhuis…) is een specifieke
brochure opgemaakt: “Algemene infobrochure voor studenten AZ
Klina”.
Deze is eveneens via dit kanaal te raadplegen.

10 Bijscholingen
Je kunt en mag bijscholingen volgen die in het ziekenhuis worden
aangeboden. Echter op volgende voorwaarden:
● Overleg het eerst even met je HVK/mentor.
● Deelnemen kan enkel als je je inschrijft via student@klina.be
● Geen inschrijving, geen attest!
● Vul je naam in op de aanwezigheidslijst van de bijscholing en
vermeldt dat je student bent.
● Indien er maar een beperkt aantal inschrijvingsplaatsen zijn,
gaat personeel voor. Je kunt dan enkel aansluiten wanneer de
bijscholing niet volzet is.
● Voor planning en afspraken informeer je via het
studentenbord dat je vindt t.h.v. de kledingautomaat.
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Contactinfo
Verantwoordelijke: Marijke Michielsen
03 650 50 67

Versie: 1 /12-2015

AZ Klina
Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
T +32 3 650 50 50
info@klina.be
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