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Voorwoord
Welkom op onze ’kraamafdeling’ en ‘de verloskwartier’.
Met behulp van deze brochure willen we je wegwijs maken op deze
afdeling zodat jij je vlugger thuis voelt.
We wensen je een aangename stage met veel goede leermomenten.
Indien je met vragen of problemen zit, aarzel dan niet om dit met je
mentor of de hoofdvroedvrouw te bespreken.

Het vroedvrouwenteam.

1. Voorstelling van de eenheid
1.1 Architectonisch:
De kraamafdeling en het verloskwartier bevinden zich op de 3de verdieping respectievelijk in de B-blok en C-blok. Organisatorisch vormen kraamafdeling, verloskwartier en N* één afdeling.

Kraamafdeling
We hebben plaats voor 20 patiënten. Er zijn 14 éénpersoonskamers waarvan 12
met douche, 2 zonder douche. Op de éénpersoonskamers met douche is er de
mogelijkheid voor de partner om te blijven slapen. Er zijn 3 tweepersoonskamers.
We hebben centraal op onze afdeling een open verpleeglokaal om zo met de
mensen een directer en beter contact te hebben. N*, de prematurenafdeling, ligt
voor een optimale bewaking naast ons verpleeglokaal.

Verloskwartier
Het verloskwartier bevindt zich architectonisch in een aparte vleugel. Dit heeft als
voordeel dat de afdeling gespaard wordt van de drukte en allerlei hectische toestanden op de afdeling. Het nadeel hiervan zijn de grote loopafstanden voor het
personeel.
Het verloskwartier is enkel toegankelijk via een toegangscontrole (badge).
In het verloskwartier hebben we 4 arbeids-verloskamers en 1 observatiekamer.
Verder is er ook een badkamer met weeënbad, berging, spoelruimte en linnenkamer. In het verloskwartier hebben we een apart bureel voor de vroedvrouw.

1. Voorstelling van de eenheid
1.2 Multidisciplinair team
Medisch team:
Afdelingsarts – gynaecoloog:
Dr Sven Schepers
Gynaecologen:				Dr Luc Buekenhout
						Dr Els Beckers
						Dr Sven Schepers
						Dr Nele Raus
						Dr Anneleen Reynders
						Dr Nele Maeseele
						Dr Els Janssen
Pediaters: 				Dr Fons Henckens
						Dr Rainer Kuhlins
						Dr Bettina Horlebein
						Dr Carlo Oud
Vroedkundig/Verpleegkundig Team
Hoofdvroedvrouw:			Griet Janssen
Verpleegteam: 				25 vroedvrouwen
						2 kinderverzorgsters
Mentoren: 					
Carine Pauwels, Carmen de Groot,
						Tinne Aerts, Jasperina Vanderoye,
						Ann Corthouts, Joke Gielen,
						Frauke Curinckx, Jessy Aerts
Andere medewerkers
Peripartumcoach:
Annick Jossa
Sociale dienst:		 Ann de Middelaer

1. Voorstelling van de eenheid
1.3. Patiëntenpopulatie
Onze belangrijkste patiëntengroep zijn de zwangeren die opgenomen
worden wanneer de bevalling zich aankondigt. Hiernaast zijn er een aantal
zwangerschapsgerelateerde

opnames.

De

ding van het ouderpaar voor, tijdens en na

kernactiviteit

is

de

begelei-

de bevalling in alle aspecten.

De N*-eenheid staat in voor de verzorging van pasgeborenen met specifieke
aanpassingsproblemen, die gespecialiseerde, doch niet-intensieve zorgen
vereisen.
Deze afdeling telt 4 bedden: 2 incubators en 2 verwarmingsbedjes. Indien er zich
grotere problemen voordoen, wordt er vooral samengewerkt met de NIC van
Genk. Voor kindjes die in een gewoon bedje liggen is er een kleine aparte ruimte
(2 bedjes).

2. Taakinhoud en taakverdeling
2.1 Organisatie van de verpleegzorg
Personeelsbezetting:
4 morgenposten: 06u30-14u36
3 middagposten: 13u54-22u00
3 nachtdiensten: 21u37-6u45
De studenten werken in de vroege of de late dienst. De dienstregeling van
de student wordt door de hoofdvroedvrouw opgesteld in samenspraak
met de school en de student. Deze ligt ter inzage in het verpleeglokaal.
Als student-vroedvrouw werk je steeds samen met en onder toezicht van een
vroedvrouw of mentor.
Een goede en volledige rapportage is zeer belangrijk: geef steeds alles door aan
de vroedvrouw waarmee je samenwerkt.

2. Taakinhoud en taakverdeling
2.2 Dagindeling materniteit:
06u30

Dienstoverdracht

06u45 - 08u00

Sectio’s (tem D2), rustenden en kraamvrouwen met BN

8u00

Voeding prematuren
Ontbijt

08u00 - 11u00

Nazicht kraamvrouwen + medicatiebedeling
Babybadjes
Toer dokters
Melkkeuken
Keuken

11u00

Voeding prematuren

12u00

Middagmaal

12u00 - 13u00

Middagronde: partus D0-1 vulvaspoeling / sectio D0-1-2
vulvaspoeling + PM / rustenden PM

13u00 - 15u00

Rustmoment
Apotheekbak
Orde spoelruimte
Kamers opruimen + bedopschik

14u00

Dienstoverdracht + voeding prematuren

14u00 - 16u00

Bedopschik

16u00

Namiddagronde: medicatie / PM / observatie baby (pipi +
kaka) - hulp BV

17u00

Voeding prematuren
Avondmaal

20u00

Voeding prematuren
Avondronde: nazicht alle ptn / sectio D0-1-2 spoelen

21u30

Dienstoverdracht

22u00

Nachtronde: medicatie + zorgen

23u00

Voeding prematuren

02u00

Voeding prematuren

05u00

Voeding prematuren

3. Specifieke aandachtspunten
SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN OP DE AFDELING
Algemeen
De kraamafdeling en het verloskwartier vormen samen 1 afdeling, ook al
bevinden ze zich in een aparte gang in het ziekenhuis. Eén vroedvrouw
is

steeds

verantwoordelijk

voor

het

verloskwartier.

Indien

er

geen

patiënten zijn, werkt zij mee op de kraamafdeling. Door deze wisselwerking
zal ook jouw stage nooit uitsluitend bestaan uit ‘stage verloskwartier’.
We proberen ervoor te zorgen dat je minimum 2 dagen na elkaar
dezelfde verantwoordelijke hebt.

Borstvoedingsbeleid
Aan de begeleiding van borstvoeding wordt op onze afdeling veel aandacht geschonken. Dit is een interessante leersituatie voor jou. Op de afdeling is er een
uitgebreid borstvoedingsprotocol aanwezig.

4. Verwachtingen
We verwachten van jou als student dat je je eigen leerproces in handen neemt.
Dit houdt in:
• stagedoelstellingen aanbieden
• vragen naar oefening
• zelf feedback vragen en noteren
• interesse en enthousiasme tonen
Je wordt hierbij zeker geholpen door de stage begeleister, de mentoren, de
vroedvrouwen en de hoofdvroedvrouw.
Bij problemen kan je altijd bij hen terecht.

We wensen je een aangename en leerrijke stage!

Aantekeningen
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