Onthaalbrochure studenten Pediatrie
1. Welkom!
Welkom op onze afdeling pediatrie van het AZ Jan Portaels.
Met deze beknopte brochure willen we je wat meer informatie geven over de afdeling.
Natuurlijk zullen er heel wat vragen onbeantwoord blijven. We geven je altijd graag meer
uitleg of hulp waar nodig.
We wensen je een aangename, leerrijke stage-ervaring toe!

De afdeling
Je vindt de afdeling in blok B op de 5e verdieping.
Er zijn 10 bedden voorzien voor dagopnames, 14 bedden voor klassieke hospitalisaties en 1
bed voor slaaponderzoek.
De kamernummering loopt van 550 tot 564. De afdeling beschikt over drie
vierpersoonskamers, één tweepersoonskamers en 11 eenpersoonskamers.
In het midden van de gang is er een speelzaal.
We zijn een afdeling op maat van kinderen met veel aandacht voor ouderparticipatie. Op alle
kamers is rooming-in mogelijk.
Voor de afdeling bevinden zich twee consultatieruimtes met een aparte speelzaal.

2. Gegevens van de afdeling
Algemene gegevens
Pediaters:
-

Dr Meyns
Dr Van Leynseele
Dr Marais
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Hoofdverpleegkundige: Leen Vingtcent
Mentoren:
-

Ellen Doms
Anne De Keersmaker
Sandy Vanhaverbeke

Patiëntenprofiel
Kinderen van 0 tot 16 jaar met heelkundige en geneeskundige problemen worden op onze
afdeling gehospitaliseerd, en ook daghospitalisaties voor kleine ingrepen
Heelkunde: vooral kleine ingrepen zoals appendectomie, liesbreuk, orthopedie, ORL,
urologie,…
Geneeskunde: vooral infectieziekten zoals (gastro-enteritis, bronchiolitis, urinaire
infecties…), maar ook observaties op verschillende gebieden
(voedingsproblemen stoelgangsproblemen, commotio, reflux, huilen,
convulsies…)

Diensturen
Vroege: 6.45 u – 15.15 u
Late: 13.30 u – 21.30 u
Nacht: 21.15 u – 7.00 u
Als je een vroege shift werkt, zijn er 30 minuten pauze inbegrepen. Bij een late dienst is er
geen pauze voorzien, maar kan je eten op de afdeling.

Dagindeling
6:45 u

Start ochtenddienst
Overdracht met de nachtdienst

7:00 u

Ontbijt uitdelen
Opname van de patiënten die komen voor daghospitalisatie
Medicatietoediening
Bloedafnames
Hygiënische zorgen + temperatuur- en gewichtcontrole
Zaalronde van de kinderarts
Uitvoeren bijkomende taken van doktersronde (onderzoeken plannen,
medicatie aanpassen)
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Bereiden van flesvoedingen
Volledige orde van de dienst: spoelkamer, keuken, linnenkamer,
onderzoekskamer,…
Klaarzetten van de medicatie voor 12 u – 14 u en 16 u
12:00 u

Middagmaal opdienen en afruimen
Medicatie van 12 u toedienen
Temperatuurcontrole bij kinderen met koorts

13:30 u

Overdracht met de late dienst

14:00 u

Parametercontrole
Medicatietoediening

15.00 u

Naar apotheek gaan
Administratieve taken: klasseren van de dossiers van de ontslagen patiëntjes,
voorbereiden dossiers dagopnames van de volgende dag
Ontslag: kamers opruimen en in orde zetten

16.00 u

Fruitpap uitdelen
Medicatietoediening

17.00 u

Avondmaal opdienen en afruimen
Klaarzetten medicatie van 18 u en 20 u

18.00 u

Medicatie toedienen

19.45 u

Parametercontrole
Medicatietoediening
Dossiers aanvullen

20.30 u

Patiënt van het slaaponderzoek aanschakelen

21.15 u

Overdracht met de nachtdienst

Nacht:

Medicatietoediening om 00u – 02u – 04u -06u
Medicatie klaarzetten voor de ochtendshift (8 u en 10 u)
Parametercontrole
Dossiers overschrijven
Algemene orde van de dienst

Stage-uurregeling
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De stagementor maakt in samenspraak met de student de het uurrooster op de eerste
stagedag.

3. Praktische afspraken
Je brengt je eigen schorten mee van de school.
Aan de receptie in de inkomhal meld je je aan als student en krijg je een sleuteltje met de
toegang tot de studentenkleedkamer en een kastje. De kleedkamer bevindt zich in blok K op
de eerste verdieping (volg de rode bollen).
Waardevolle zaken kan je opbergen in een locker op de pediatrie.
Verder vragen we om:
- geen ringen, uurwerk of armbanden te dragen
- lang haar samen te binden
- kortgeknipte nagels ; geen nagellak of kunstnagels te dragen
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4. Verwachtingen van de student:
- Inzet en motivatie
- Leergierigheid
- Gezonde assertiviteit
- Initiatief nemen
- Beroepsgeheim respecteren
We verwachten dat je zelf je leerproces stuurt: grijp leerkansen, vraag zelf om bepaalde
zaken te zie (ook door te kijken kan je bijleren) of in te oefenen.
We vragen om zelf je (dag)evaluaties voor te leggen. Graag er ook zelf op noteren wat je die
dag gedaan hebt, met een korte zelfreflectie erbij.

Stagedoelen 2e jaars
 Uitvoeren van ochtendzorgen: babybad - hulp bij wassen aan lavabo - bedbad / nemen van
parameters
 Rapporteren in het verpleegdossier (parameters / observaties / medicatie)
 Medicatie toedienen (PO / aerosol / suppo / fleet / lavement /…) *
 Oefeningen op berekenen van medicatie *
 IV-medicatie optrekken en toedienen *
 Zakje plakken voor urinestaal
 Anamnese en instaleren van ambulante patiëntjes
 Verwijderen van catheters
 Bijwonen van verpleegtechnische handelingen, uitgevoerd door de verpleegkundigen:
bloedname / plaatsen van catheter / blaassondage / plaatsen maagsonde / wondzorg / …
 DAV
 Logistieke taken: kamer opruimen na onstlag / bedden opmaken / opdienen en afruimen /
spoelruimte /
aanvullen linnenkar / …
 Melkkeuken
 Beantwoorden van beloproepen
* Er wordt NOOIT medicatie gegeven zonder goedkeuring van een verpleegkundige !
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Stagedoelen 3e jaars
 Uitvoeren van ochtendzorgen: babybad - hulp bij wassen aan lavabo - bedbad / nemen van
parameters
 Vanaf week 2: volledige ochtendzorg bij minimum 2 (door ons opgelegde) patiënten: alles plannen
en uitvoeren (verzorging / parameters / medicatie / invullen dossier / …)
 Medicatie toedienen (PO / aerosol / suppo / fleet / lavement /…) *
 Oefeningen op berekenen van medicatie *
 IV-medicatie optrekken en toedienen *
 Volledige opname van een patiëntje (anamnese / installeren in kamer / dossier in orde brengen /
medicatie starten /…)
 Zakje plakken voor urinestaal
 Afnemen van aspiraat
 Mee op labo-tour voor inoefenen van BN. Daarna en na goedkeuring mentoren, BN bij pediatrische
patiënt.
 Alle materiaal klaarleggen voor plaatsen van catheter. Eventueel, indien BN’s vlot gaan, en in
overleg met mentoren, zelf catheter plaatsen
 Verwijderen van catheters
 DAV / verwijderen van redons
 Uitvoeren van “complexere” wondzorg (wieken / inkorten drains /…): na de verzorging eerst gezien
te hebben, uitgevoerd door een verpleegkundige EN na overleg met de mentoren
 Klaarzetten van medicatie
 Uitvoeren van overige verpleegtechnische handelingen: blaassondage / plaatsen maagsonde /…: na
dit eerst gezien te hebben, uitgevoerd door een verpleegkundige EN na overleg met de mentoren
 Logistieke taken: kamer opruimen na ontslag / bedden opmaken / opdienen en afruimen /
spoelruimte / aanvullen linnenkar / …
 Melkkeuken
 Beantwoorden van beloproepen
 Tijdens de stage 3x een briefing naar de collega’s van de volgende shift

* Er wordt NOOIT medicatie gegeven zonder goedkeuring van een verpleegkundige !
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