De afdeling Neonatologie

De afdeling Neonatologie als stageplaats voor studenten.
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OVER DE AFDELING NEONATOLOGIE

1.1

Welkom

Beste student
Welkom op de afdeling Neonatologie. Met deze beknopte handleiding willen we je graag
wegwijs maken. Hoe is onze afdeling georganiseerd, hoe werken de verpleegkundigen,
pediaters en andere medewerkers, en welke waarden vinden we belangrijk?
Een stage op onze afdeling combineren we met deelname aan de
vroedvrouwenraadplegingen. 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.
Sarah Vanhoegaerden
Hoofdverpleegkundige Neonatologie

1.2

Situering & organogram

De afdeling Neonatologie bevindt zich in het hoofdgebouw van Campus Mariëndal, op de 2e verdieping,
nabij de Materniteit.
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. Organogram
van de afdeling:

•

Medisch afdelingshoofd:

prof. dr. Stefaan Van Lierde

•

Hoofdverpleegkundige:

Sarah Vanhoegaerden

•

Pediaters:

prof. dr. Stefaan Van Lierde - dr. Isabelle Waelkens - dr. Nicole
Gielissen - dr. Katrien Cosyns - dr. Caroline Buyck

•

Vroedvrouwen

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:

Kathryn Mill - Katrien Verheyden – Ann Quirynen

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

1.3

Patiëntenpopulatie

Op de afdeling Neonatologie worden vooral prematuur geboren kinderen gehospitaliseerd vanaf een
zwangerschapsduur van 33 weken. Verder worden ook dysmature kinderen opgenomen of baby’s met
adaptatieproblemen. Soms worden er baby’s van de materniteit overgebracht die na enkele dagen
problemen vertonen (bv. voedingsproblemen, icterus …).
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VERLOOP ZORGVERLENING (DAG)

Voor de aanvang van je dagtaak krijg je een briefing over de toestand van de patiëntjes.
Je noteert nadien de medicatie, de zorg en de observaties die je moet uitvoeren bij elke patiënt. Benader
elke baby individueel, hou rekening met de maaltijduren van de baby zodat je de zorgen kan clusteren.

•

De voedingsuren voor baby’s met 8 voedingen:
08.30 uur - 11.30 uur - 14.30 uur - 17.30 uur - 20.30 uur - 23.30 uur - 02.30 uur – 05.30 uur.

•

De voedingsuren voor baby’s met 7 voedingen:
08.30 uur - 11.30 uur - 14.30 uur - 17.30 uur - 20.30 uur - 00.30 uur - 04.30 uur.

•

De voedingsuren van baby’s met 6 voedingen:
08.30 uur - 12.30 uur - 16.30 uur - 20.30 uur - 00.30 uur - 04.30 uur.

De verzorgingsrondes zijn volledig afhankelijk van de opgenomen patiëntjes. Zo kan het zijn dat er om het
uur - of frequenter nog - verzorging of observatie nodig is. Als je niet zeker bent over iets, of als er bepaalde
parameters of waarden niet goed zijn bij de baby (bv. koorts , hypoglycemie …), meld dit dan steeds aan
de verantwoordelijke verpleegkundige.
Tussen de verschillende rondes worden de verpleegdossiers vervolledigd en worden de zorgen voor de
volgende dag gepland.
De zorgen en medicatietoediening worden na elke verzorgingsronde gevalideerd in het elektronisch
verpleegdossier (EVD). Bij elke nieuwe opname moet een elektronisch verpleegplan opgemaakt worden.
Na de verzorging moet er nog aandacht besteed worden aan het opruimen en het aanvullen van het
materiaal, bestellingen doen, …
Op het einde van je dienst geef je een duidelijke mondelinge briefing aan de volgende verpleegkundige.
Je zorgt er ook voor dat je alles schriftelijk genoteerd hebt vooraleer je de dienst verlaat.
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VROEDVROUWENRAADPLEGING

Je zal afwisselend stage lopen op de afdeling neonatologie en de vroedvrouwraadplegingen. De zwangeren
kunnen op de raadpleging terecht voor verloskundige controle, gezondheidsvoorlichting (GVO) en
informatie over borstvoeding.
De raadplegingen vinden plaats op:
• maandag van 14.30 tot 18.30
• dinsdag van 09.00 tot 13.00
• woensdag van 08.30 tot 16.30
• vrijdag
van 09.00 tot 13.00

uur
uur
uur (met de gynaecologen)
uur.

We verwachten van jou dat je op het einde van de stage:
• een verloskundig dossier kunt raadplegen en invullen;
• zelfstandig een verloskundige controle kunt uitvoeren;
• zelfstandig GVO kunt geven, op ongeveer 25 zwangerschapsweken (de informatiesessie ‘zwanger
en bevallen’) en op 35 zwangerschapsweken (de informatiesessie ‘arbeid en bevalling’).
De uren van de vroedvrouwenraadpleging worden aangevuld met uren neonatologie.
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AANDACHTSPUNTEN
•

Kom voorbereid op stage: kijk voor de stage de anatomie, de fysiologie en de reeds geleerde
pathologie na. Oefen op het berekenen van medicatie; werk steriel en nauwkeurig. Oefen
basishandelingen in voor je op stage komt!

•

We verwachten samen met je school een grote inzet en leergierigheid, patiëntgerichtheid en
vriendelijkheid. Een empathische ingesteldheid en zin voor initiatief stellen we zeer op prijs. Wees
VIP (Vriendelijk, Inlevend en Professioneel).

•

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 …

•

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

•

Geef bij het begin van je stageperiode je doelstellingen door aan de stagebegeleider en aan de
stagementoren en hang ze duidelijk zichtbaar op voor de verpleegkundigen/vroedkundigen. Geef
ook je werkpunten/knelpunten door van de vorige stages aan de stagementoren. Neem zelf
initiatief!

•

Wens je bepaalde zorghandelingen te oefenen of specifieke onderzoeken bij te wonen, vraag dit
dan gerust zelf aan de hoofdverpleegkundige of je stagementor. 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
verpleegkundige/vroedkundige 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 hoofdverpleegkundige van de afdeling.

Aandachtspunten voor de melkkeuken

•

De flesvoedingen worden tijdens de week bereid door een afdelingsmedewerker en in het weekend
en op feestdagen door een verpleegkundige/vroedkundige en dit voor een periode van 24 uur. We
maken gebruik van wegwerpflessen.

•

De aard van de flesvoeding en de hoeveelheid wordt door de kinderarts voorgeschreven en vind je
terug in het flesvoedingenboek.

•

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

•

Noteer steeds de juiste hoeveelheid dat de baby gedronken heeft op het verpleegblad en in het
EVD.

•

Een correcte hygiëne en aandacht voor steriliteit zijn onontbeerlijk bij het betreden van de
melkkeuken (zie procedure op de afdeling).

Veel succes!
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