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MATERNITEIT 

Voorwoord 

 

Welkom op de afdeling 3B/3E materniteit van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, campus 

Middelheim.  

De bedoeling van deze stagebrochure is je al een beetje wegwijs te maken op onze dienst, zodat 
je goed voorbereid kan starten aan je stageperiode. Lees deze brochure daarom aandachtig door 
nog voor je voorbespreking van de stage. 

Een nieuwe en hopelijk leerrijke stageperiode is voor jou aangebroken. Gedurende enkele weken 
behoor je tot het team van 3B/3E en krijg je de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het 
dienstgebeuren. Hierbij houden we rekening met het opleidingsjaar waarin je je bevindt. 

Hopelijk levert deze stage een bijdrage aan jouw opleiding tot een volwaardige vroedvrouw. Je 
krijgt de kans om de aangeleerde technieken, kennis en sociale vaardigheden om te zetten in de 

praktijk. Ook het contact en de omgang met collega-studenten, vroedvrouwen en geneesheren 
kan bijgeschaafd worden. 

Neem initiatief en je zal aan het einde van deze stageperiode vele ervaringen rijker zijn. 

Maar vergeet niet, je bent hier om te leren dus aarzel niet om vragen te stellen!! 

 

Heel veel succes! 
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1 Voorstelling van de afdeling 

Dienst 

Het Middelheimziekenhuis is één van de 4 algemene ziekenhuizen (Middelheim, Jan Palfijn,                       
Stuivenberg en Sint Erasmus) van ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen). 

De afdeling bevindt zich op de 3de verdieping, B/E-vleugel van het ziekenhuis. Hier bevinden zich   
ook de verlos- en MIC-afdeling 3C en neonatologie op 3D. 

3B telt 16 eenpersoonskamers. Alle kamers zijn voorzien van babybox en een badkamer met 
douche en toilet. Het toilet is uitgerust met een spoelsysteem zodanig dat de parturiënten zichzelf 
vaginaal kunnen spoelen postpartum. 

3E telt 7 tweepersoonskamers met dus 14 bedden en 1 eenpersoonskamers die dienst doet als 
medische afzonderingskamer.  

Meestal zijn de kamers bezet met pas bevallen moeders met hun baby’s. Op rustige momenten kan 

het zijn dat er ook patiënten van andere specialiteiten liggen, bijvoorbeeld heelkundige of 
gynaecologische patiënten. 

 

Bereikbaarheid van het ziekenhuis 
 

Met het openbaar vervoer: 
  
ZNA Middelheim is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.  
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van uw reisweg, raadpleeg www.delijn.be. 
  
Het dichtst bijgelegen treinstation is Berchem, waar overgestapt kan worden op een bus van lijn 

21, 32, 501, 502. 
Vanuit het treinstation Antwerpen Centraal bereik je ZNA Middelheim het snelst met een bus van 
lijn 32.  
Halte J. Moorkensstraat (250m van het ziekenhuis): 
Tram 7: Sint Pietersvliet – Mortsel 
Tram 15: Linkeroever - Mortsel 

Halte ZNA Middelheim (Hoofdingang): 

Bus 21: UZA - Wilrijk - Berchem Station 
Bus 33: Hoboken - Merksem - Volkstuinlei 
Bus 501: Eilandje - Berchem - Centraal Station - Wilrijk - Rumst 
Bus 502: Eilandje - Berchem - Centraal Station - Wilrijk - Boom 
Halte Floraliënlaan (achteringang ziekenhuis) 
Bus 27: ZNA Middelheim - Wilrijk - Centraal Station 

Bus 32: Edegem - Centraal Station 
 
Fietsenstalling 
Recht tegenover de hoofdingang bevindt zich de fietsenstalling (tent) voor het personeel. Je kan 
deze enkel betreden met badge.  
Er bestaat ook een stalling voor bezoekers, die bevindt zich wat verderop links van de 
fietsenstalling voor het personeel. 

Tussen de spoedingang en de fietsenstalling voor het personeel kan je je fiets ook plaatsen aan de 
niet overdekte fietsenstalling buiten. 
 

Met de wagen 
Volg de ring rond Antwerpen (richting Gent), neem afrit 4 Berchem/Mortsel. Sla bovenaan de afrit 
linksaf, sla net voor de verkeerslichten rechtsaf, sla aan de volgende verkeerslichten terug 
rechtsaf, 300 m verder ligt ZNA Middelheim aan de linkerkant. 

 
Parkeermogelijkheden 
Rondom het ziekenhuis is er enkel parkeergelegenheid met de parkeerschijf (parking voor slechts 
2u). Er is een betaalparking (€7 per dag). 

 

http://www.delijn.be/
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2 Contactgegevens 

 

Adres: ZNA Middelheim 
 Lindendreef 1 
 2020 Antwerpen 
 03 280 31 33 (algemeen) 

 

 Route 325 
 Route 335 
 Tel : 03 280 33 71 (afdeling 3B) 
 Tel : 03 280 33 74 (afdeling 3E) 

 
 
Afdelingshoofd: Sabine Mortelmans    Barbara Luten 

 sabine.mortelmans@zna.be  barbaraelizabeth.luten@zna.be 
 Tel: 03/280.14.21   Tel: 03/280.33.78 

 
      Adjunct:  Thalia Wittock   Laura Borremans 
 Thalia.wittock@zna.be  Laura.borremans@zna.be  

 
 

Mentoren: Eline Van Hal    Thalia Wittock 
  
 Evy Willems    Joycy Houbrechts 
 
 Sharon De Decker   Noortje Claessens 
 

 Isabel Verschaeren   Laura Borremans 
 
 Jaqueline Clabost   Demi Peeters 
 
 Jessie De Leenheir   Hanne Leplae 
 

 Liesbeth Lingier   Tine De Backer 

 
 Sanaa Khriouat   Charona Hellemans 
 
 Nicky Garrousse   Els Heirman 
  
 Evelien Abts 

 

 
Geneesheer diensthoofd gynaecologie:        Dr. Coppens  
 
Bedrijfsleider moeder/kind:                         Mevr. Lisa Smans 

                   
 

 
  
 

 
 
 
 

 

  

mailto:sabine.mortelmans@zna.be
mailto:barbaraelizabeth.luten@zna.be
mailto:Thalia.wittock@zna.be
mailto:Laura.borremans@zna.be
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3 Afdelingsplan 

 
 
Afdeling 3B 

 

 
 
Afdeling 3E 
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4 Patiëntenpopulatie 

Zoals reeds gezegd liggen er grotendeels pas bevallen moeders met hun baby’s.  
Niet acute MIC-patiënten liggen ook op 3B. Indien de acute MIC bedden vol liggen, kan het zijn dat 
er acute MIC-patiënten (bv. preterme contracties, PE, …) op 3B gelegd worden. Deze acute patiënten 
dienen niet gevolgd te worden door eerstejaars studenten vroedkunde, enkel door tweedejaars 
studenten in overleg met de toegewezen mentor/ vroedvrouw. Wanneer er bedden vrij zijn en het 
is druk op gynaecologie, worden er ook patiënten gynaecologie opgenomen (vb. laparoscopie, 

borstamputatie,…). Ook van de dienst orthopedie liggen er soms patiënten op 3B. 
 
Patiënten die binnenkomen voor een geplande sectio worden op de materniteit opgenomen en 
voorbereid door de vroedvrouw verantwoordelijk voor de kamer waar de patiënte ligt. Alle patiënten 
komen de ochtend van de sectio zelf binnen (tenzij dit niet aangewezen is omwille van ernstige 
pathologie). Ze worden vanuit de materniteit naar het OK gebracht (9e verdieping) en na hun verblijf 
op recovery weer naar de materniteit gebracht. De baby wordt door de vroedvrouw(en) 

verantwoordelijk voor de sectio’s die dag opgevangen op OK. Nadien mag de baby met de partner 
of begeleidende persoon mee naar de recovery om te ‘skinnen’. Indien er complicaties waren bij de 
sectio zal er geen ‘skin-to-skin’ kunnen gedaan worden en zal de baby op de kamer bij de partner 

of begeleidende persoon wachten tot de mama terug naar de kamer mag. Indien er geen partner of 
begeleidende persoon bij is dan zal de baby naar de prematurenafdeling N* op 3D gebracht worden 
in afwachting totdat de mama terugkomt naar de kamer. 
 

Primipara’s gaan na een vaginale partus naar huis op dag 3. Multipara’s gaan na een vaginale partus 
naar huis op dag 2 indien ze bevallen zijn voor 16u en op dag 3 indien ze bevallen zijn na 16u. 
Sectiopatiënten gaan op dag 4 naar huis. 
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5 Verwachtingen naar de student toe 

Algemeen 

Wij verwachten van jou dat je je tracht in te leven in de situatie van onze patiënten om hen met 
hartelijkheid, begrip en waardering te omringen. Hierbij houd je rekening met hun fysisch, 
psychisch, sociaal, moreel en ideologisch functioneren. 
 

Wees beleefd en correct in alle situaties, neem je verantwoordelijkheid op (verzin geen smoesjes) 
en wees collegiaal. Assertiviteit wordt aanvaard wanneer deze toegepast wordt in de juiste vorm. 
 
Werk actief mee aan je leerproces, wacht niet af om bepaalde technieken uit te voeren maar neem 
initiatief. Bied je werkdoelen aan, het resultaat van je stage hangt grotendeels af van je eigen 
inzet. Zorg ervoor dat je goed voorbereid op stage komt met de nodige theoretische kennis. 

Wacht niet af bij problemen of vragen, maar wend je tot de mentoren, hoofdvroedvrouwen of je 
toegewezen vroedvrouw. Zij zullen graag samen met jou naar een oplossing zoeken. 
 

 

Per opleidingsjaar 

Eerstejaars studenten 

Vooral kennismaking met het vroedkundige beroep binnen de ziekenhuiswereld. Je bent een 
volwaardig element van het team, maar je zal meestal onder toezicht van een vroedvrouw gaan 
functioneren. Neem initiatief om de aangeleerde technieken in te oefenen. Op het einde van je stage 
verwachten we dat je een volledige kamer voor je rekening kan nemen (organisatie van de zorgen 
van moeder en kind, rapportage, briefing, GVO,…) onder toezicht van je begeleidende vroedvrouw. 
 

Tweedejaars studenten  

Je krijgt de kans om je verantwoordelijkheidszin en initiatief name te vergroten. We verwachten 
dat je de zorg beter gaat plannen en een duidelijke kijk krijgt op het dienstgebeuren. 
 
Er wordt verondersteld dat je de technieken van het eerste jaar vlot kan uitvoeren en nieuwe 
technieken gaat inoefenen. Verfijning van schriftelijke en mondelinge rapportage. 

 
Naarmate de ervaring en deskundigheid groter wordt, kun je na overleg ook zelfstandig aan de 
slag. Het is de bedoeling dat je op het einde van je stage enkele kamers zelfstandig kan afwerken, 
zowel moeder als kind en de nodige rapportage. 
 

Derdejaars studenten 

Op het einde van je derde jaar wordt er van je verwacht een volwaardige vroedvrouw te zijn. 
 
De stages situeren zich meer op andere diensten (verloskamer, MIC,…)  
 
Op de materniteit draait het voornamelijk rond de totaalzorg en verantwoordelijkheid voor een 
aantal patiënten. 

 
 

Leeraanbod 

Je wordt op de dienst mee ingeschakeld bij de verzorging van moeder en kind. 

We proberen hier aan totaalzorg te doen, dit betekent dat je een kamer in één keer afwerkt: 

moeder verzorgen, babybadje met wegen, temperatuurcontrole en navelverzorging, opruim en 
orde van de kamer, bed dekken en eventuele bloedafnames met oog voor GVO. 

Moeder: 

Probeer tijdens je stageperiode een opname mee te volgen, zowel het administratieve 
gedeelte als het installeren en informeren van de patiënt (bezoekuren, wifi, overnachting 
partner,…). 
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Voor een geplande sectio komen de patiënten binnen op de materniteit en worden daar ook 

voorbereid, dit kan je als student mee opvolgen. De anamnese afnemen, CTG aanleggen, 
scheren, infuus plaatsen, … 
 
Het postpartum van de sectiopatiënten kan je als studente ook doen. Hierbij hoort het geven 
van een bedbad of de patiënte in de douche helpen, vulvaspoeling, wondzorg, katheterzorg, 

medicatie toedienen etc. 
 
De postpartum periode bij een vaginale partus wordt op de materniteit eveneens opgevolgd, 
als student leer je om de lochia na te kijken, baarmoederinvolutie op te volgen, perineumzorg, 
observaties etc. 
 

Je leert een onderscheid te maken tussen normale en abnormale vroedkundige parameters en 
observaties en de nodige acties die ondernomen moeten worden. 
 
Voor de pijnbestrijding in het postpartum wordt een protocol gevolgd, probeer je dit protocol 
eigen te maken. 
 

Diabetes patiënten komen regelmatig voor, zowel zwangerschapsdiabetes als 

insulinedependente diabetes en het gevolg voor de baby. Dit zijn interessante leermomenten. 
 
Neonaat: 

De zorg voor de borstvoeding en flesvoeding behoort tot je takenpakket. Probeer zoveel 
mogelijk mee te kijken met de vroedvrouw en vraag naar het borstvoedingsbeleid. Bij 
flesvoeding kan je leren hoe de voeding gegeven wordt. De flesjes zelf worden voorbereid 
geleverd door de firma. Je kan inzicht krijgen in de verschillende soorten voeding die bestaan 

en waarom er voor een bepaalde voeding wordt gekozen. 
 
GVO rond voeding, verzorging van de baby en veilige slaaphouding zijn belangrijk om mee te 
geven aan de ouders. 
 
Op materniteit wordt bij elke neonaat een bloedafname gedaan voor de PKU screening. Bij 

baby’s van multipara’s die vaginaal bevallen zijn, wordt de PKU screening via de thuiszorg 
gedaan. Bij sommige baby’s worden ook andere zaken gecontroleerd zoals bilirubine, CRP, … 

Ook een capillaire bloedafname om de glucose te controleren wordt op de materniteit 
regelmatig uitgevoerd. Grijp leerkansen om bloedafnames te kunnen uitvoeren en leer wat de 
normaalwaarden zijn bij de verschillende controles. Bij afwijkende waarden kan je leren welke 
acties ondernomen moeten worden. Capillaire bloedafnames kan je reeds oefenen in je eerste 
jaar maar veneuze bloedafnames bij de neonaat voer je pas uit wanneer je volwassenen 

zonder problemen kan prikken (enkel in je tweede jaar). 

Bij moeders die GBS positief zijn wordt in de arbeid antibiotica toegediend. Neem een kijkje 
naar het schema dat hier gevolgd moet worden en probeer er inzicht in te krijgen. Afhankelijk 
van het aantal dosissen antibiotica dat de moeder in arbeid kreeg, kan dit bepaalde implicaties 
hebben voor de neonaat. 
 
Je mag altijd vragen om eens iets extra te doen zoals bv. eens mee toeren met de pediater, 

een geplande sectio bijwonen,.. Dit kan bijvoorbeeld één van je stagedoelstellingen zijn. 
 
Administratie: 

Je leert werken met de dossiers die worden gebruikt, probeer steeds om alle gegevens zo 
volledig mogelijk en op de correcte plaats te noteren. Vul zo snel mogelijk na de verzorging je 

dossier in, schrijf je observaties niet op je briefingsblad. Dit om de privacy van de patiënt te 

beschermen. 
 
Kijk eens mee met de vroedvrouw hoe je in de computer resultaten kan opzoeken. 

 

Online leermodules (OLM) 
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Vanuit ZNA wordt er van de studenten verwacht om 3 OLM’s te doen. Deze kun je op de 

computer in het ziekenhuis maken. De OLM’s zijn te vinden op het talentenhuis. De OLM’s die 
verplicht zijn voor studenten zijn: Brand, kwaliteit en BLS.  Inloggen kan je met je eigen 
stamnummer en wachtwoord Welkom123456.  

 

Procedures 

Er zijn procedures voor materniteit en verloskamer te vinden op het kwaliteitsportaal, alsook 
ons borstvoedingsbeleid. Ook is er op elke dienst een rode kaft te vinden met een selectie van 
deze procedures. Bekijk deze aan het begin van je stage.  
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6 Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement van de afdeling is terug te vinden in het Digihuis:  

https://digihuis.zna.local/zoekenE/Paginas/Results.aspx?k=huishoudelijk%20reglement 

 Hierbij het eerste document ‘Huishoudelijk reglement’ kiezen. 

  

https://digihuis.zna.local/zoekenE/Paginas/Results.aspx?k=huishoudelijk%20reglement
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7 Dagindeling 

In het kader van de integrerende verpleging passen wij een patiëntentoewijzing toe. Dit wil 
zeggen dat een vroedvrouw verantwoordelijk is voor de totaalzorg van de patiënten die haar 
toegewezen zijn. 
 
Met deze manier van werken trachten we de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverlener te 
optimaliseren. Op deze manier wordt het aantal zorgverleners dat bij de patiënte binnengaat 

beperkt. De afdeling is in drie delen verdeeld tijdens de vroege en in twee delen tijdens de late, 
die overeenstemmen met het toewijzingsblad en de kaften van de verpleegdossiers. Op de 
patiëntentoewijzing zal je ook terugvinden aan welke vroedvrouw je voor de shift gekoppeld bent. 
 
Zeker om de eerste dagen je weg te vinden op de dienst, wordt hier het klassieke dag verloop 
geschetst. Vanzelfsprekend is het slechts een schema en dus niet bindend. 

 

Uur Activiteit 

06.45 uur – 
07.00 uur   

Briefing door nachtverpleegkundige aan de vroege dienst. 
 
Hiervoor krijg je een blad van de dienst waar reeds wat informatie op te vinden is. 
Verdere belangrijke zaken noteer je er zelf nog bij.  

07.00 uur -
11.45 uur 
  

Starten van integrerende verzorging. 

- Bloedafname indien nodig. Dag 1 bij multipara’s, dag 2 bij primipara’s of 
sectiopatiënten. 

- ’s Morgens mogen de patiënten douchen. Met uitzondering van patiënten die 
bedrust hebben of laat hun sectio gehad hebben, zij krijgen een bedbad. 
Wel gebeurt de controle van de parameters, fundushoogte, bloedverlies, 

perineum, eventuele hechtingen (sectio, perineum), mictie, ontlasting, 
borsten etc. 

- Uitvoeren babybadje + bijhorende observaties: navel (dag 2: verwijderen 
navelklem indien droog genoeg), opstarten vitaminen vanaf dag 1, 

temperatuurcontrole, kleur, voeding, algemene toestand en gewicht. Wegen 
gebeurt nooit door de ouders zelf. 

Op de dag van de geboorte (= dag nul) worden de baby’s niet gewassen, 
wel worden de observaties uitgevoerd. 
Op dag 1 krijgen de ouders een demobad, dag 2 mogen de ouders zelf 
wassen met begeleiding, dag 3 wassen de ouders zelfstandig hun baby 

- Borst- of flesvoeding opvolgen 
- Bed opmaken en kamer netjes achterlaten 
- Aanvullen van babymateriaal en kraamverbanden + vuil linnen verwijderen 

- Gegevens dadelijk invullen in het verpleegdossier 
- Beloproepen beantwoorden 
- Verdere verzorging en opvolging moeder en kind  
- Opruimen van de dienst 
- Onderhoud van het verzorgingsmateriaal 
- Aanvullen van de verzorgingswagentjes 
- Beloproepen beantwoorden 

12.00 uur Uitdelen van het middagmaal  

12.00 uur -

12.30 uur 

Middagpauze in het personeelsrestaurant. De vroedvrouwen eten op de dienst. 

13.00 uur -
14.30 uur 

- middagmaal afruimen 

- Opruimen kamers van ontslagen patiënten. 
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13.15 uur- 
14.00 uur 

Briefing aan de namiddagdienst. Dit doen we doormiddel van bedside briefing.  

14.45 uur -
18.00 uur 

Verzorging en opvolging van moeder en kind: 

- Parameters (zoals beschreven bij ochtendverzorging) 
- Borst- of flesvoeding 
- Urine en stoelgang 
- Algemene toestand moeder en kind 

Algemeen: 

- Opname van nieuwe patiënten: geboorte pakket geven, nazicht van moeder 
en kind 

- Beloproepen beantwoorden 

18.00 uur -

18.30 uur 

Avondpauze in het personeelsrestaurant. De vroedvrouwen eten op de dienst. 

18.30 uur -
20.00 uur 

- Verdere verzorgingen moeder en kind 
- Opvolging voeding van de baby 
- Opruimen van de dienst 
- Aanvullen 

- Opruim kamers van ontslagen patiënten 
- Beloproepen beantwoorden 

20.00 uur -
21.00 uur 

Avondtoer: 

- Waterbedeling 

- Kraamverbanden aanvullen 
- Navraag voeding kind 
- Navraag noodzaak pijnmedicatie 

21.00 uur -
21.15 uur 

Briefing aan de nachtdienst 

21.15 uur – 
22.00 

Toeren + voorstellen aan de patiënten als nachtdienst 

22.00 uur -
06.45 uur 

- Observatie van pasgeborenen en kraamvrouwen 
- Controle sectio- en eventuele gynaecologiepatiënten 
- Begeleiding bij borstvoeding, kunstvoeding en afkolven 
- Bloedaanvragen klaarleggen voor de ochtendverzorging 
- Takenlijst van de nacht afwerken 

Bezoekuren 

 

3B: 
Extern bezoek: 16:30u-19u30 
Partner of één vaste persoon: mag 24/24u komen (mag dus ook blijven overnachten: dit wordt wel 
aangerekend op het hotelkostenblad) 

* Tijdens de corona periode geldt een aangepast bezoekregeling voor andere bezoekers. Volg steeds 
de interne mededeling voor alle updates.  
 

3E: 
Extern bezoek: 16:30u-19u30 
Partner of één vaste persoon: 8u-22u 
* Tijdens de corona periode geldt een aangepast bezoekregeling voor andere bezoekers. Volg steeds 
de interne mededeling voor alle updates. 
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8 Evaluaties 

Dagevaluatie 

Het is aan jou om je papieren tijdig in te vullen en aan te bieden, niet op het moment dat de           
vroedvrouw naar huis gaat. Je kan bijvoorbeeld tijdens je middagpauze je evaluatie schrijven of op 
een rustig moment op dienst. Vraag steeds even aan de vroedvrouw of je nog iets kan doen 
alvorens je begint met het schrijven van je evaluatie, dit doe je pas als laatste. Lukt het de dag zelf 

niet meer dan schrijf je je evaluatie thuis en steek je deze tijdens je volgende shift in de 
studentenmap op dienst. 
De vroedvrouw waaraan je bent toegewezen bespreekt samen met jou je functioneren en vult je 
dagevaluatie in. 
 

Tussentijdse evaluatie 

In de mate van het mogelijke krijgt de student een tussentijdse evaluatie, het tijdstip is afhankelijk 
van het aantal weken dat je stage loopt. 
 

De tussentijdse evaluatie geeft de student de mogelijkheid bij te sturen waar nodig en kan ook 
motiverend werken. Deze vindt meestal plaats op de afdeling tussen de student en de 

stagebegeleiding van school. 
 
Leerpunten worden bekeken en besproken, ook krijgt de student de mogelijkheid bepaalde zaken   
te vermelden indien nodig. 
 

Eindevaluatie 

Dit is een terugblik op het functioneren van de student gedurende de ganse stageperiode, rekening 
houdend met de tussentijdse evaluatie. 
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9 Eerste stagedag 

Je wordt verwacht op dienst in je stagekledij met schaar, schrijfgerief (liefst een 4 kleuren balpen) 
en thermometer. 

9.1 Dienstafspraken 

 
Badgetoegang 

 
Er is een kiosk voor de personeelsrefter en een kiosk bij de technische dienst waar je je badge 
kan ophalen. Je kan met je paspoort en/of identiteitskaart je badge uit het machine halen. 
Studenten met de Nederlandse nationaliteit moeten voor aanvang van de stage hun 
rijksregisternummer doorgeven aan de hogescholen. Aan de hand hiervan kan de 
stagecoördinator van ZNA Middelheim de gegevens doorsturen die nodig zijn voor het 

aanmaken van de badge. Nadien laad je je badge op bij een van de oplaadpunten. Deze hangen 
bij de ingang van het personeel en boven het bedieningspaneel voor de liften op verdieping 0.  
Bij problemen of vragen kun je altijd naar het nummer 29000 bellen.  

Omkleden 

Je krijgt vanuit housekeeping een locker toegewezen, zij zullen uitleg geven over waar deze zich 
bevindt. 

 
Housekeeping kan je vinden op verdieping -1 (route 36) 
 
Een stagepak kan je halen in de linnenkamer op verdieping -1 (route 39). De openingsuren van 
de linnenkamer zijn beperkt dus houd hier rekening mee (14u-15u30; weekend gesloten) 
 
Om de afdeling te bereiken volg je de volgende weg (volg route 301):  

• Als je uit de kleedkamer komt naar rechts en de gang blijven volgen 

• Als je op een T punt komt gaat je naar rechts 

• Neem de trap naar boven 

• Als je uit de traphal komt ga je naar rechts en volg je de gang tot je aan de personeelsliften 
komt. 

• Neem de lift naar het 3de verdiep, daar bevinden zich de afdelingen 3B en 3E. 
 

Het is een hele tocht doorheen de kelder wanneer je er nog nooit geweest bent: kom dus de 
eerste dag zeker op tijd! 
 
Aankomst op de afdeling 

Wanneer je aankomt op de afdeling stel je jezelf best even voor aan één van de 
hoofdvroedvrouwen Sabine Mortelmans of Barbara Luten ( stagedoelen voorleggen). 

 
Aan de dienstdoende vroedvrouwen stel je jezelf ook steeds voor, waarbij je ook vermeldt in 
welk studiejaar vroedkunde je zit. 
 
Je krijgt dan een rondleiding op de dienst door de vroedvrouw waaraan je gekoppeld bent.  
 

Op de afdeling zal je steeds samenwerken met de vroedvrouw waaraan je gekoppeld staat. 

Kijk hiervoor op het toewijzingsblad. Maak je stagedoelstellingen aan haar bekend. 
 
Er wordt geprobeerd studenten zoveel mogelijk te koppelen aan de mentoren op dienst. 
 
Denk er ook aan dat je steeds je dag evaluaties bij je hebt en je logboek. 
 
Verrekening pauzes voor maaltijden, 24 minuten pauze in het personeelsrestaurant. Je werkt 

dus 7,6 uur per dag bij een vroege of late en 10u voor een nacht. 
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Afspraken 

Men probeert ervoor te zorgen dat er slechts één student per shift is, zodat je alle kansen 
krijgt om te leren. 
 
 

Wanneer je op bepaalde dagen vrij moet zijn of een bepaalde dienst niet kan lopen voor bv. 
gepland doktersbezoek of studentenraad vul je het daartoe bestemd formulier tijdig in en 
stuur het per mail naar je praktijklector, zodat de dienst er rekening mee kan houden. 
 
Voor het middagmaal kan je terecht in de personeelsrefter tussen 11:30u en 13:30u, tijdens 
het weekend en op feestdagen is de personeelscafetaria gesloten. 

Voor het avondmaal kan je terecht in de personeelsrefter door de dubbele deuren te openen 
met je badge. Het personeelsrestaurant is ’s avonds echter gesloten dus je dient een eigen 
maaltijd te voorzien.  
 
In de bezoekerscafetaria kan je ook gaan lunchen. Deze cafetaria staat niet onder beheer van 

het ziekenhuis. 
 

Bij ziekte verwittig je de dienst (3B : 03/280.33.71 of 3E: 03/280.33.74) EN de school . 

Indien je stage langer zal duren dan gepland, wegens ziekte of andere, laat je dit weten aan 
de stagecoördinatie (mi.stage@zna.be). Zij laat dit aan housekeeping weten zodat zij je locker 
niet leegmaken. 
 
Dienst gebonden tips 

Als student moet je vaak materiaal mee aanvullen. Men werkt op de dienst met een leeg/ 

volsysteem. Dit betekent dat er voor alle materialen een dubbel plaatsje voorzien is in de 
voorraadkasten. Als het laatste stuk uit het eerste vakje genomen wordt, hangt diegene die dit 
laatste stuk neemt het labeltje in de kastdeur. Vraag hulp aan de vroedvrouw waarmee je 
staat voor extra uitleg. 
 
Verzorgingskarren worden niet mee in de kamers genomen, ze blijven op de gang staan. Deze 

worden na de verzorging steeds terug aangevuld en proper gemaakt met Clinell. 

 
Vulvaspoelingen worden uitgevoerd enkel met water, geen ontsmettingsstof toevoegen aan het 
water. Vulvaspoelingen gebeuren enkel bij sectiopatiënten dag 0 of dag 1 indien een bedbad 
noodzakelijk is. 
 
Wanneer je een fles water aan een patiënte geeft moet dit niet genoteerd worden, tenzij er 

een vochtbalans loopt bij deze patiënte. 
 
Vergeet het signalisatielampje niet uit te doen wanneer je een patiëntenkamer verlaat, anders 
zal er, wanneer de patiënt op de bel drukt een alarm afgaan. 
 
Wanneer patiënten verhuizen van de verlosafdeling naar de kraamafdeling gebeurt dit meestal 
in de rolstoel. Enkel wanneer de mama zich niet goed genoeg voelt, wordt dit in het bed van 

de kraamafdeling gedaan. Dan komt de vroedvrouw van de verloskamer het bed van de 
moeder halen, verlegt zij de moeder van het verlosbed naar het propere bed en brengt nadien 
de mama en baby naar de kamer. 
 

Vul het verpleegdossier direct na elke verzorging in. Noteer niets op losse blaadjes of op je 
briefingblad. 

 
De vroedvrouwen hebben liever dat je als student geen telefoon opneemt. Tenzij dit anders is 
afgesproken in het kader van je leerdoelen. 
 
Op onze diensten houden we ons strikt aan de bezoekuren om zo moeder en kind de nodige 
rust te gunnen.  
 

mailto:mi.stage@zna.be
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Wanneer je medicatie aan een patiënt geeft moet je deze altijd even laten nakijken door de 

vroedvrouw, dit om vergissingen te vermijden. Vergeet ook niet alle medicatie aan te rekenen 
op het medicatieblad. 
 

Hopelijk heeft deze stagebundel je al een beetje inzicht gegeven in onze afdelingen. 

 

 

Heel veel succes! 

9.2 Stage uren 

 

Vroege:   06u45 – 14u45 (telt voor 7,6 gewerkte uren) 

Late:       13u15 – 21u15 (telt voor 7,6 gewerkte uren) 

Nacht:     21u00 – 7u00 (telt voor 10 gewerkte uren) 
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VERLOSKAMER en MIC  

10 Voorstelling van de afdeling 

Welkom op afdeling 3C Verloskamer/acute bedden van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen campus 

Middelheim. 

Tel 3C Verloskamer: 03/280.33.72 

 

De medische en verpleegkundige leiding is als volgt: 

• Verantwoordelijke artsen Verloskamer :  
o Dr. Coppens 

o Dr. Barudy 
o Dr. Steylemans 
o Dr. De Vree 

o Dr. Wesling 
o Dr. Van De Meerssche 
o Dr. Ahankour 
o Dr. Dekeyser 

o Dr. Tas 
o Dr. Sterckx 
o Dr. Kerremans 
o Dr. Maryns 
o Dr. Van Mulders 

 
• Verantwoordelijke artsen MIC/acute bedden: 

o Dr. Coppens 
o Dr. Barudy 
o Dr. Steylemans 
o Dr. Dekeyser 

 
• Bedrijfsleider Moeder & Kind:  

o Mevr. Lisa Smans 
 

• Hoofdvroedkundige : 
o Sabine Mortelmans 
o Barbara Luten 

 
• Stagebegeleiding 

o Afhankelijk van de school 

11 Contactgegevens 

Adres: ZNA Middelheim 
 Lindendreef 1  
 2020 Antwerpen 
 03 280 33 72 (Verloskamer) 

 03 280 33 70 (MIC) 

 
 Route 301 
 
 
Afdelingshoofd: Sabine Mortelmans  
 

                                Sabine.mortelmans@zna.be 03/296 14 21 

 Barbara Luten 
 

mailto:Sabine.mortelmans@zna.be
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 Barbaraelizabeth.luten@zna.be 03/280 33 78 

 
 
Adjunct: Thalia Wittock thalia.wittock@zna.be 
 
 Laura Borremans laura.borremans@zna.be   

 
 
 
 
Mentoren: Sharon De Decker       Charona Hellemans Els Heirman 

Eline Van Hal                        Sanaa Khriouat           Noortje Claessens  

 Evy Willems                          Isabel Verschaeren Joycy Houbrechts 
 Laura Borremans                  Jessie de Leenheir Evelien Abts 

Thalia Wittock                       Liesbeth Lingier Nicky Garrousse 
Demi Peeters   Tine de Backer  
Jaqueline Clabost  Hanne Leplae 

12 Afdelingsplan 

De dienst is gelegen op de derde verdieping, vleugel C. Deze vleugel is opgedeeld in de acute 

bedden afdeling (links vooraan) en de Verloskamer. Op een centrale plaats bevinden zich de 
gemeenschappelijke verpleegpost, de keuken en logistieke plaatsen.   

Op de derde verdieping van ZNA Middelheim bevinden zich ook:  

• Vleugel 3B: materniteit, éénpersoonskamers / MIC bedden 
• Vleugel 3E: materniteit, tweepersoonskamers / MIC bedden 
• Vleugel 3D: NIC-afdeling – N* 

 
 

De afdeling 3C Verloskamer bestaat uit 8 verloskamers. 6 verloskamers beschikken over een 
verpleegpost, een verzorgingsplaats voor de neonaat, een verlosbed voor de parturiënte en 
sanitaire voorzieningen. 2 Verloskamers zijn er voor drukkere periodes of fungeren als 

isolatieverloskamer. 

Verder bevindt zich op de verlosafdeling een onderzoekslokaal, een CTG-lokaal en een 

reanimatiekamer voor pasgeborenen.  

Op de verlosafdeling is er geen bezoek toegestaan! Enkel de partner of één persoon naar keuze 
mag bij de patiënte blijven gedurende de arbeid, bevalling en in het onmiddellijke postpartum.  
 

Bezoek op de acute bedden afdeling is toegelaten in functie van de toestand van de patiënte en in 
overleg met de verantwoordelijke vroedvrouw. Momenteel is de bezoekregeling aangepast aan de 
Covid-19 maatregelen, te volgen op de afdeling zelf. 

 

 

 
 

 

  

mailto:Barbaraelizabeth.luten@zna.be
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13 Patiëntenpopulatie 

 

3C Verloskamer heeft verschillende categorieën van patiënten:  
 

• Spontane arbeid 
• Geïnduceerde arbeid 
• Ambulante patiënten (CTG controles – spoed patiënten) 

 

Acute bedden afdeling heeft verschillende soorten pathologieën:  

• PPROM 
• Tocolyse 
• Hyperemesis gravidarum 
• Hypertensie/PE/HELLP 
• Pyelonefritis 

• Hydronefrose 
• Toxicose 
• Vaginaal bloedverlies 
• Uitwendige kering 
• Observatie gemelli 
• Observatie zwangerschap 
• Ambulant: injectafer, CTG’s 

• Mors in utero 
• Ambulante patiënten: CTG’s, bloednames, … (ook gynaecologische patiënten) 
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14 Verwachtingen naar de student(e) toe 

14.1 Algemeen 

Welkom op onze dienst Verloskamer en acute bedden. Een nieuwe en hopelijk leerrijke 
stageperiode is voor jou aangebroken. Je zult al snel ervaren dat de verloskamer/acute bedden in 
geen enkel opzicht te vergelijken is met een “gewone” verpleegeenheid. Gedurende enkele weken 
werk je mee met het vroedkundig team van 3C en krijg je de mogelijkheid om actief deel te 
nemen aan het dienstgebeuren, rekening houdend met het academiejaar waarin je je bevindt.  

Met deze stage hopen wij een bijdrage te leveren aan jouw opleiding tot een volwaardige 
vroedvrouw.  

Wij verwachten van jou in de eerste plaats dat je je tracht in te leven in de plaats van onze 
patiënten om hen met hartelijkheid, begrip en waardering, te omringen, rekening houdend met 
hun fysisch, psychisch, sociaal, moreel en ideologisch functioneren. 

Je krijgt de kans om de aangeleerde technieken en sociale vaardigheden om te zetten in de 
praktijk, deze te verbeteren en/of te verfijnen. Ook het contact en de omgang met 

medestudenten, vroedvrouwen en artsen kan je optimaliseren. 

Houd goed de ogen open, NEEM INITIATIEF en je zal aan het einde van deze stageperiode vele 
ervaringen rijker zijn. 
Vergeet niet dat je hier bent om te leren en aarzel dus niet om vragen te stellen. 

Bij problemen kan men zich wenden tot de stagebegeleid(st)er, de hoofvroedvrouw, de mentoren 
of een andere vertrouwenspersoon. Zij zullen graag het probleem met je bespreken en een 
oplossing trachten te zoeken. 

Het resultaat van je stage hangt grotendeels af van je eigen inzet. Maak er het beste van. 

14.2 Doelstelling van deze stage 

We verwachten van je dat:  

Je jezelf nooit opdringt en, zo nodig, discreet opstelt om de integriteit en de intimiteit van de 
barende en die van het koppel niet te storen. 

Je steeds vriendelijk en hulpvaardig overkomt. 

Je je tracht in te leven in de noden van de barende en probeert een idee te krijgen over de 

geboorte als een sociaal gebeuren. 

Je een goed idee krijgt van de taak van een vroedvrouw op de verloskamer/acute bedden  binnen 
een groot en toonaangevend ziekenhuis. 

Je jezelf aanpast aan de gebruiken en de gewoontes van de dienst met een gezonde dosis 
positieve kritiek dewelke je verplicht na te denken over het gebeuren. 
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5.3 Leerpunten 
 
Aan iedere student(e) zal gevraagd worden wat de leerpunten zijn voor deze afdeling. Hiermee 
worden de technieken of vaardigheden bedoeld waaraan je wilt werken of de handelingen die je 
wenst in te oefenen. Noteer deze leerpunten. Tijdens de evaluaties zal worden nagegaan of ze al 

dan niet aan bod zijn gekomen. De mentoren zullen trachten dit te bewaken. 
 
Wat valt er te leren op deze afdeling? 
 
Samen met de verantwoordelijke vroedvrouw volg je een aan jou toegewezen patiënte op. 

- Observatie van gelijk welke vorm van pathologie en hiernaar te rapporteren en 

te handelen 
- Eerste onderzoek en anamnese in de onderzoekskamer samen met de 

verantwoordelijke vroedvrouw 
- CTG aanleggen in CTG-lokaal of verloskamer 
- Toezicht en begeleiding van de parturiënte 
- Gekende technieken toepassen in de praktijk 
- Verzorging en observatie van een bevallen patiënte gedurende minstens 2u na 

de bevalling 
- Observatie en verzorging van het pasgeboren kind 
- Totaalzorg toepassen 
- Inleving in de verschillende culturen 
- Logistieke taken om de dagelijkse werking van de dienst te garanderen 
- Orde en netheid bewaren 

 

 
Specifieke aandachtspunten 
 
M.b.t. waarden en normen op de afdeling 
 
- Wees beleefd en correct in elke situatie 

- Besteed aandacht aan je attitude en voorkomen 
- Assertiviteit wordt aanvaard wanneer deze toegepast wordt in de juiste vorm 
- Stel vragen bij twijfel 
- Wees collegiaal naar je medestudenten toe, onafhankelijk de opleiding of academiejaar 

- Neem je verantwoordelijkheid. Verzin geen smoesjes, wees eerlijk. 
- Probeer je evaluatieformulier tijdig af te geven aan de vroedvrouw 
- Stel je voor aan de verantwoordelijke gynaecoloog bij het begeleiden van een parturiënte 

- Maak op tijd afspraken met de gynaecoloog omtrent het mee uitvoeren van de bevalling 
 

Algemene aandachtspunten 
 
- Schenk aandacht aan correcte handhygiëne!  
- Installeren van een patiënte voor de bevalling 
- OK-hemdje aandoen bij verwachte pathologie, epidurale anesthesie,… 

- Patiënte comfortabel installeren: oproepsysteem uitleggen, patiënte uitleggen dat ze wel water 
mag drinken maar niet meer mag eten.  Er zijn energiedrankjes voor de patiënten in de 
ijskast. 

- Beletlichtjes aandoen bij het binnenkomen in de kamer en niet vergeten uit te doen bij het 
verlaten van de kamer 

 

De patiënte blijft altijd centraal. 

Installeer haar eerst optimaal en ga pas daarna administratief werk doen. 
 
Laat de kamer ordelijk achter (geen operatiehemd, lege infuuszakken, overvolle vuilbakken e.d.) 
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5.4 Evaluaties 
 
Dagevaluaties 
De dagelijkse evaluatiefiche bezorg je tijdig en bij voorkeur dezelfde dag aan de vroedvrouw 
waarmee je samen gewerkt hebt. Indien je met meerdere vroedvrouwen gewerkt hebt, vermeld 

de naam van de vroedvrouw steeds bij de desbetreffende competenties. Op dienst is er een kaft 
aanwezig waarin we de evaluatiefiches bewaren die nog ingevuld moeten worden.  
 
Tussenevaluatie 
In de mate van het mogelijke krijgt de student(e) een tussentijdse evaluatie. 
Het tijdstip van deze terugkoppeling op jouw functioneren is afhankelijk van het aantal weken dat 

je hier stage loopt. 
 

Deze feedback geeft de mogelijkheid de student(e) bij te sturen waar nodig. De student(e) heeft 
dan nog de kans om er aan te werken. Ook positieve bevindingen kunnen aangehaald worden wat 
motiverend kan werken. Leerpunten worden bekeken en besproken. 
De student(e) zelf krijgt de mogelijkheid bepaalde zaken te vermelden indien nodig (bijvoorbeeld 
problemen met een vroedvrouw, omgang met een bepaalde patiënte,…). 

 
Eindevaluatie 
Dit is een terugblik op het functioneren van de student(e) gedurende de ganse stageperiode, 
rekening houdend met de tussenevaluatie(s). 
Hier is het de bedoeling feiten aan te halen om de student(e) in de mogelijkheid te stellen te 
evolueren, om persoonlijk te groeien. 
 

 Dit gebeurt in het bijzijn van de student(e), stagebegeleid(st)er, zo nodig een mentor en/of de 
hoofdvroedvrouw. Het is de bedoeling om alle partijen aan het woord te laten, ook de student(e). 
De student(e) heeft hierin de grootste bijdrage. Ook wij, vroedvrouwen, kunnen iets bijleren. 
 

15 Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement van de afdeling Verloskamer is terug te vinden op het 

kwaliteitsportaal. 

16 Dagindeling 

16.1 Patiëntentoewijzing en dagindeling verloskamer 

In het kader van integrerende verpleging passen wij op verloskamer een patiëntentoewijzing toe 
d.w.z. dat een vroedvrouw verantwoordelijk is voor de totaalzorg van een aantal patiënten. 

Door deze manier van werken tracht men de vertrouwensrelatie tussen parturiënte en de 
zorgverlener te optimaliseren. Ook het aantal bezoekjes van het verschillend personeel wil men 
hierdoor tot een minimum herleiden. Deze toewijzing gebeurt dagelijks tijdens de briefing en in 

functie van de aanwezige assistent-gynaecologen en studenten.  

De vroedvrouwen trachten, in de mate van het mogelijke, jou een parturiënte toe te wijzen 
waarbij de kans bestaat dat je mag meehelpen om de bevalling uit te voeren. Dit gebeurt steeds 
onder begeleiding van de verantwoordelijke gynaecoloog. Indien je de bevalling hebt uitgevoerd, 

verwachten we dat je de nazorg van de parturiënte volledig afwerkt. Ook als dit buiten je 
diensturen loopt.  

Er is buiten de afgesproken uren van briefing geen vaste dagindeling op de verloskamer. De 
dagindeling is afhankelijk van de aanwezige parturiëntes.  
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Wanneer Wat 

06.45 u. Begin van de vroege dienst. Briefing door de nachtvroedvrouwen aan de vroege 
dagdienst 

13.15 u. Start van de late dienst. Briefing van de vroege dienst naar de late dienst. 

14.45 u. Einde van de vroege dienst 

21.00 u. Start van de nachtdienst. Briefing van de late dienst aan de nachtvroedvrouwen 

21.15 u. Einde van de late dienst 

07.00 u. Einde van de nachtdienst 

16.2 Patiëntentoewijzing en dag/week-indeling acute bedden-afdeling - MIC  

Er is steeds één verantwoordelijke vroedvrouw aanwezig per shift op de acute bedden-afdeling. Als 
student(e) verzorg je samen met deze vroedvrouw al de aanwezige patiënten op de afdeling.  

 

Wanneer Wat                           DAGINDELING 

06.45 u. Briefing door de nachtvroedvrouw aan de vroege dagdienst 

07.30 u. 

     - 

08.30 u. 

Verzorgingen – bloednames - CTG’s aanleggen 

Bedden opmaken – water en verbanden aanvullen- MIC overdracht met artsen 
bijwonen  

08.30 u. 

     -  

09.00 u. 

 

Ontbijt 

09.00 u. 

     - 

12.00 u. 

Vervolg van de verzorgingen – CTG’s – bedden opmaken  

Onderzoeken – overleg patiënten tussen MIC-arts en vroedvrouw 

12.00 u. 

     - 

13.00 u. 

  
 
Lunch (zelf uit te delen en afruimen voor 13.30u) 

13.15 u. Briefing van de vroege dienst naar de late dienst 

15.00 u.  CTG ’s namiddag (afhankelijk van de pathologie) 

20.30 u. 

     - 

21.00u. 

CTG ’s avonds (afhankelijk van de pathologie) 

21.00 u. Briefing van de late dienst naar de nachtdienst 
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Wanneer Wat                          WEEKINDELING 

Maandag Bij elke patiënte een uitgebreide bloedname, urinestick, wegen  

(uitzonderingen enkel in overleg met de gynaecoloog) 

Dinsdag 

 

Echografie door Dr.Coppens of Dr. Dekeyser (op 1ste verdieping – 1C) bij elke 
opgenomen patiënte 

(vervoer intern te regelen)  

Donderdag Herhaling bloedname op indicatie 

Donderdag 
of vrijdag 

Echografie door Dr.Coppens of Dr. Dekeyser (op 1ste verdieping – 1C) op indicatie en 

in overleg met gynaecoloog (vervoer intern te regelen) 

 

16.3 Bijzondere aandachtspunten bij de verzorging 

 

 Praktische afspraken 
- Stipte aanwezigheid 
- Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne  (handen wassen, eventueel ontsmetten, gebruik 

wegwerphandschoenen) 
- Elke dag wordt de student(e) gekoppeld aan een vroedvrouw. Deze vroedvrouw is 

verantwoordelijk voor de student(e) en zal dus de nodige opdrachten geven en patiënten 

toewijzen.  Eigen inbreng en initiatief van de student(e) wordt evenwel erg gewaardeerd.  
- Lees de infobundel aandachtig 
- Formuleer je doelstellingen welke je wil bereiken tijdens deze stage, zodat we je kunnen 

helpen om deze te bereiken (mogelijkerwijs zwakke punten van vorige stages bijwerken) 
- Maak gebruik van het procedureboek of staand-orders op het kwaliteitsportaal (vraag info aan 

de vroedvrouwen) 
- Zorg dat je verplichte OLM’s in orde zijn 

- Opzoekwerk en invullen van evaluatiefiche kan op de verpleegeenheid zelf, indien het 
dienstgebeuren het toelaat, vraag ernaar. 

 
Voorbereiding van vroedkundige zorgen 
- Zijn de verbandkarren voldoende aangevuld? 
- Heb je voldoende informatie verzameld rond de patiënte? 

- Werk in een logische volgorde met prioriteit voor dringende zaken 
- Een goede werkorganisatie bespaart veel tijd. Dit vereist een goed inzicht in het 

dienstgebeuren. 
- De patiënte waardeert een nette afwerking 

 
Einde van de verzorging 
- Na de verzorging van de patiënte wordt alles correct afgewerkt.  Denk aan het comfort van de 

patiënte en laat de kamer netjes achter.  
- Vuil linnen hoort thuis in de linnenmand, tafel en nachtkast netjes houden 

- Reinigen van de verbandkarren, bij het aanvullen van de verbandkarren aandacht besteden 
aan het leeg- vol systeem en het op tijd weghangen van de labels in de verbandkasten. 

- Mondelinge en schriftelijke rapportering zijn steeds belangrijk. Noteer de observatie in het 
verpleegdossier.  
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17 Eerste stagedag 

17.1 Afspraken 

 

• Maak je doelstellingen kenbaar!  

• Steek het ingevulde ‘deze student(e) stelt zich voor’-formulier in het groene mapje dat je 

krijgt. 

• Stel jezelf even voor aan de hoofdvrouwen. 

• Er is voor de studenten geen maaltijd voorzien. Het restaurant voor het personeel van ZNA 

Middelheim is op weekdagen geopend van 11u30 tot 14u. Let op, dit restaurant  is gesloten 

tijdens het weekend en op feestdagen! Voorzie op deze tijdstippen zelf iets om te eten. In 

geval van nood zijn er de snackautomaten. 

• Indien de dienst het toelaat mogen jullie naar de cafetaria gaan tijdens jullie pauze. 

• De studenten dienen zelf in hun uniformen te voorzien tenzij de school afspraken heeft met 

Clova.  

• Voor elke student(e) wordt een persoonlijke badge geregeld om toegang tot de 

verpleegeenheid te krijgen. Je gaat naar een badgekiosk (voorportaal van de refter of bij 

technische dienst route 42). Je steekt je paspoort in de kiosk en je badge komt eruit. 

Studenten met de Nederlandse nationaliteit moeten voor aanvang van de stage hun 

rijksregisternummer doorgeven aan de hogescholen. Aan de hand hiervan kan de 

stagecoördinatie (mi.stage@zna.be) de gegevens doorsturen die nodig zijn voor het 

aanmaken van de badge. Bij problemen contacteer je : 03/ 280 90 00.  

17.2 Stage-uren 

 

06.45 u.- 14.45 u. : vroege dienst  

13.15 u. -21.15 u.: late dienst  

21.00 u. -07.00 u.: nachtdienst  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:mi.stage@zna.be
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18 Deze student stelt zich aan je voor 

 

Naam  

[Kleef hier je foto] 

Leeftijd  

Opleidingsjaar  

School  

Praktijklector  

Mentor  

Stage van / tot  

Specifieke leerdoelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen  
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