De afdeling Materniteit

De afdeling Materniteit als stageplaats voor studenten.

Inhoud

HR/medewerkerswijzer/2018-04

1

Over de afdeling Materniteit
1.1 Welkom
1.2 Situering & organogram
1.4 Patiëntenpopulatie

36
36
36
36

2

Verloop zorgverlening
2.1 Zorgverloop dag
2.2 Zorgverloop nacht

37
37
38

3

Aandachtspunten

39

35

1

OVER DE AFDELING MATERNITEIT

1.1

Welkom

Beste student
Van harte welkom op de afdeling Materniteit.
De beknopte handleiding met praktische informatie maakt duidelijk hoe het ziekenhuis
en onze afdeling georganiseerd is, hoe de verpleegkundigen, artsen en andere
medewerkers werken en welke waarden er belangrijk zijn.
Met dit luik van de infogids willen we je graag wegwijs maken op onze afdeling. Als team
staan we graag klaar om je op een professionele manier te begeleiden opdat je een
maximum aan ervaring kunt opdoen. Aarzel dus niet als er vragen of bedenkingen zijn.
Wij wensen je alvast een fijne en leerrijke stage toe.
Aurélie Moureau
Hoofdvroedvrouw Materniteit

1.2

Situering & organogram

De hospitalisatieafdeling Materniteit en het verloskwartier bevinden zich in het hoofdgebouw van Campus
Mariëndal, op de 2e verdieping.
De meest actuele versie van het organogram van het departement Zorg, met de namen van diensthoofden,
hoofdverpleegkundigen en/of coördinatoren, kun je tijdens je stage bekijken op het intranet.

•

Medisch afdelingshoofd:

dr. Thierry Van den Bosch

•

Hoofdvroedvrouw:

Aurélie Moureau

•

Gynaecologen:

dr. Ine Riphagen – dr. Gilbert Donders – dr. Thierry Van den Bosch dr. Vanessa Vandenbroucke – dr. Lotte Claes – dr. Lieselore
Vandermeulen

•

Vroedkundigen:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Verpleegkundigen:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Zorgkundigen:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Afdelingsmedewerker:

taken & verantwoordelijkheden cf. functie- en competentiekaart

•

Stagementoren:

Hannelore Collaerts – Sofie Stas – Elke Willems - Gitte Fonteyne
(vroedvrouwenraadpleging)

De stagementor is je steun en toeverlaat op de afdeling. Hij of zij bereidt ook samen met jou de
tussentijdse en eindevaluaties voor, op basis van je stagedoelstellingen.

1.3

Patiëntenpopulatie

Op de afdeling Materniteit verblijven hoofdzakelijk pas bevallen moeders en hun baby maar ook zwangeren
die omwille van een verloskundig probleem intensiever gevolgd moeten worden, en patiënten die een
gynaecologische ingreep hebben ondergaan.
Het verloskwartier hospitaliseert voornamelijk parturiënten; hier kan echter ook een uitwendige kering of
een echografisch onderzoek plaatsvinden. Op de afdeling is er tevens een vroedvrouwenraadpleging met
op bepaalde dagen een rondleiding op de dienst en verloskwartier. Een keer per maand wordt er ook een
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borstvoedingsconsultatie in het ziekenhuis georganiseerd. Zwangeren kunnen steeds terecht op de afdeling
voor een verloskundige controle, gezondheidsvoorlichting (GVO) en informatie rond borstvoeding.

2

VERLOOP ZORGVERLENING

2.1

Zorgverloop dag

07.00 - 07.15 u.

Patiëntenoverdracht & briefing van de nachtdienst naar de ochtenddienst

07.15 - 08.00 u.

Ochtendverzorging

•
•
•
•
•
•
•

Hulp bieden bij de persoonlijke hygiëne, bedbad geven
Controle parameters: temperatuur, pols en eventueel bloeddruk of EWS, pijnscore
Kiemvrije vulvaspoeling (KVVS) + verloskundig nazicht
Navraag borstvoeding of flesvoeding
Navraag urinaire/ fecale uitscheiding
Medicatie- en perfusiebeleid
Parameters en verpleegkundige handelingen invoeren in het elektronisch verpleegdossier (EVD) en
nazicht van eventuele wonde in het wondzorgdossier (WZ)

08.00 - 09.00 u.

Opdienen en afruimen van het ontbijt

09.00 - 12.00 u.

•

Verzorging van de baby:
de baby wegen voor de voeding
controle temperatuur, navraag fecale en urinaire uitscheiding en observatie – icterus
demonstratie babybadje of hulp bij geven van babybadje
hulp bieden bij borstvoeding en flesvoeding
bij de nazorg hoort de opmaak van het bed van moeder
en kind
prikken van guthrie/BN, eventueel konakion toedienen
D2 saturatiemeting
pijnscore
het invullen van de babyfiche: gewicht, temperatuur,
uitscheiding, voeding

•
•

Verzorging van de patiënt na een sectio: bedbad geven, wondzorg, parameter controle

•
•

Medicatie en perfusiebeleid

Verzorging van een zwangere: hulp bij persoonlijke hygiëne, parameter controle, cardiotocografie
(CTG) vanaf 25w, ma-woe-vrij stix en gewichtscontrole
Ingeven van parameters en verpleegkundige handelingen in het EVD

Afdelingsgerichte taken

•
•
•
•

Opruim spoelruimte
Vervanging linnenzakken
Orde babykamer en babyweegschaal ontsmetten
Aanvullen materiaal

12.00 u.

Opdienen middagmaal

12.30 - 13.30 u.

•

KVVS en verloskundig nazicht bij patiënten op dag 0 of dag 1, navraag BV, FV, eventueel medicatie
toedienen

•
13.30 u.

Bereiding van de flesvoedingen in de melkkeuken
Patiëntenoverdracht & briefing van morgen- naar avonddienst

15.00 u.

Patiëntenoverdracht & briefing aan verpleegkundige(n) met avonddienst

•

Na het ontslag van patiënten, de kamer opruimen. M.a.w. linnen verwijderen van de moeder en de
baby, vazen, spoelknop en bedpan naar de spoelruimte brengen om te ontsmetten.

•

17.00 - 18.00 u.

Wanneer de kamer gepoetst is, starten met het in orde brengen van de kamer. Opmaak bed van
moeder en baby. Zuivere bedpan en spoelknop plaatsen, controle babykamer.
Opdienen en afruimen avondmaal

18.00 - 21.45 u.

Avondverzorging

•
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Bij de moeder: KVVS en verloskundig nazicht, controle parameters temperatuur, bloeddruk, pols of
eventueel EWS
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•
•
•
•
•

Pijnscore
Bij de baby: navraag BV/FV, navraag uitscheiding
Bij de zwangere: parameter controle, CTG
Medicatie en perfusiebeleid
Ingeven van parameters en verpleegkundige handelingen in het EVD en controle eventuele wonde
in WZ

Afdelingsgerichte taken

•
21.45 - 22.00 u.

2.2

Aanvullen benodigdheden, nazicht spoelruimte, opruim linnenzakken

Patiëntenoverdracht en briefing van avonddienst naar nachtverpleegkundige(n)

Zorgverloop nacht

22.00 - 22.30 u.

Avondronde

23.00 - 07.00 u.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indien nodig: controle parameters, verloskundige controle en hulp bieden bij de persoonlijke hygiëne

•

Patiëntenoverdracht aan de vroege dienst

07.00 - 07.15 u.
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Hulp bieden bij borstvoeding en flesvoeding
Toedienen van medicatie
Ingeven van parameters en verpleegkundige handelingen in het EVD
Bloednames en afname urinestalen
Eventuele bestellingen uitvoeren
Nazicht en controle verloskamers/reanimatiekamer
Nazicht medicatiekoelkasten en noodmedicatie CSE
Etiketten voor flesvoedingen klaarmaken
Ontslagpapieren in orde brengen
Praktische taken van de afdeling (post, apotheek… klaarzetten)
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3

AANDACHTSPUNTEN
•

Kom voorbereid op stage: kijk de anatomie, de fysiologie en de reeds geleerde pathologie na.

•

Herhaal je technieken. Denk steeds aan steriliteit en ziekenhuishygiëne, de afspraken rond NIAZ

•

Een vlotte integratie in het team, en een positieve samenwerking met alle medewerkers vinden we
vanzelfsprekend.

•

Informeer je over de afdelingsprocedures, zoals bv. rond borstvoedingsbeleid. Deze kan je
terugvinden in de pc op Infoland

•

De inslapende student-vroedkundige heeft een kamer op de 3deverdieping van het klooster. De
sleutel is beschikbaar bij de secretaresse van de hoofdgeneesheer, Suzy Ooms, (t) 9587. Er wordt
25 euro aangerekend indien je de sleutel na het einde van je stage niet terugbezorgt.

•

De vroedkundigen werken afwisselend op verloskamer en materniteit. De vroedkundige met een
geel uniform is verantwoordelijk voor de verloskamer, de vroedkundige met een wit uniform voor
de materniteit. Dit hangt ook uit aan het infobord op de afdeling. Op het infobord in de
verpleegwacht kun je zien of er die dag inducties, uitwendige keringen, sectio’s, … gepland zijn.
 Als student van het 2de of 3de jaar werk je samen met de vroedkundige die verantwoordelijk is voor de
verloskamer. Indien er geen parturiënten zijn in het verloskwartier, help je mee op materniteit.

 Als student van het 1ste jaar werk je uitsluitend op materniteit en onder toezicht.

•

Geef bij het begin van je stageperiode je doelstellingen door aan de stagebegeleider en aan de
stagementoren. Formuleer duidelijk je leermomenten en spreek erover met de vroedkundige met
wie je samenwerkt; tracht om haar elke dag een fiche te bezorgen.

•

Naast de vroedkundige zorg krijg je ook administratieve en afdelingsgerichte opdrachten
toegewezen, zoals: gebruik elektronisch verpleegkundig dossier EVD (voor 3e-jaarsstudenten),
orde en aanvullen van verzorgingskarren, kasten…

•

Wens je bepaalde zorghandelingen te oefenen of specifieke onderzoeken bij te wonen, vraag dit
dan gerust zelf aan de vroedvrouw met wie je samenwerkt. Wacht dus niet tot men je een voorstel
doet hieromtrent.

•

Indien je een techniek voor de eerste maal zal uitvoeren, meld dit dan aan de begeleidende
vroedvrouw vóór jullie de patiëntenkamer binnengaan.

•

Tracht problemen steeds op de afdeling zelf op te lossen, in samenspraak met de stagebegeleider
van de school, je stagementor of de hoofdvroedvrouw van de afdeling.

Aandachtspunten voor de melkkeuken

•

Onze afdeling maakt gebruik van wegwerpflessen. Deze flessen worden steriel door de firma
geleverd, samen met de spenen.

•

Welke voeding en de hoeveelheid flesvoeding kun je terugvinden in de flesvoedingenboek.

•

Door recente ontwikkelingen beschikken wij nu over vloeibare voeding. Deze voeding wordt ‘kanten-klaar’ geleverd op de materniteit.

•

De bereiding is dan enkel nog het ‘uitgieten’ van de juiste voeding en de juiste hoeveelheid in het
flesje. Er wordt steeds gestart met een standaard voeding. Een dieetvoeding wordt enkel gegeven
na een medisch voorschrift van de pediater.

•

De werkwijze voor het klaarmaken van de flesjes, en de juiste manier van opwarmen worden tijdens
de stage uitgelegd.

•

Noteer ook elk flesje dat je afgeeft aan de moeder op het verpleegblad van de baby en in het EVD
+ de hoeveelheid die de baby gedronken heeft.
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