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1 Voorstelling van de afdeling 

Welkom op afdeling 3d van het ziekenhuisnetwerk Antwerpen Campus Middelheim 

Telefoon 3d NIC: 03/280.33.73 

Telefoon 3d N*:03/280.33.94 

 

Neonatologen:  

  

Dr. Sofie Baré (Medische diensthoofd) 

Dr. Lien Ceulemans 

Dr. Gwenda Delanghe  

Dr. Barbara De Bisschop 

Dr. Tajana Van Der Heggen  

Dr. Sietske Vermaning  

 

Dr. Paul Govaert (gespecialiseerd in cerebrale pathologie. Enkel aanwezig op dinsdag en vrijdag) 

 

2 Contactgegevens 

Adres: ZNA Campus Middelheim 
 Lindendreef 1 
 2020Antwerpen 

 03/280.31.11 
 
 Route 310 

 03/280.33.73 (3D) 
 
 
Afdelingshoofd: Agna Preud’homme 

 Agna.preudhomme@zna.be 
 03/280.33.45 
 
 

Mentoren:   Mevr. Meta Bünger 

    Mevr. Nathalie De Wolf  

Mevr. Mieke D’ hont 

Mevr. Kelly Planckaert 

NICU.MI.Mentoren3d@zna.be 

Tel. dienst: 03/280.33.73 

 

 

 

 

 

 

mailto:Agna.preudhomme@zna.be
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Mieke    Nathalie 

 

 

Traject verantwoordelijke intensieve zorg pediatrie: 

Mevr. Nathalie De Wolf 

Bij problemen of vragen over het traject (voor 4de jaar studenten verpleegkunde)  
           bereikbaar via algemene mentoren mail van de afdeling of persoonlijke email.  

mi.ve-3d-mentoren@zna.be of nathalie.de.wolf@zna.be  

Tel. dienst: 03/280.33.73 

3 Afdelingsplan 

De N.I.C. is een intensieve zorgeenheid en dus een gesloten afdeling. Er wordt gewerkt met een 

“badge–systeem” waardoor enkel het personeel van de afdeling de dienst kan betreden. Alle andere 

personen dienen zich aan de parlofoon aan te melden. Dit wordt geregistreerd op de dekt van de 

verpleging, om zo geluidsoverlast te beperken. 

Inkomhal  

In de gang voor men de afdeling betreedt, vindt men op de rechterzijde het transportlokaal. In het 

transportlokaal bevinden zich twee grote transportincubators voor dringend transport en om 

kinderen terug naar het perifere (verwijzende) ziekenhuis te brengen. Het verwarmingsbed aan paal 

mailto:mi.ve-3d-mentoren@zna.be
mailto:nathalie.de.wolf@zna.be
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1 wordt gebruikt bij sectio’s. De NICU verpleegkundige is enkel aanwezig bij sectio’s waar 

onmiddellijk gevaar is voor het leven van moeder en/of kind (code1 = code rood) zoals bv bij foetale 

nood. Bij een sectio met code 2 (= code oranje) staat de neonatologie standby. Er wordt gewerkt 

volgens het bijgevoegd protocol.  

Aan de linkerzijde is een zithoek die fungeert als wachtzaal met daarnaast twee toiletten voor de 

ouders. De deur tussen de twee sanitaire voorzieningen geeft toegang tot het lokaal waar de 

afvalcontainer gestockeerd staat. Daarop volgt de technische ruimte. 

Voor het versturen van dringende bloednames, kweken,… naar het labo beschikken we over een 

buizenpost die zich achter de dubbele deur bevindt. In dit inkomsas ziet men op de linkerzijde de 

deur die toegang geeft tot de ruimte voor het “zuiver” linnen en het poetsmateriaal. 

Bezoekerssas en ouderlokaal  

Via het bezoekerssas komen de familieleden van de kinderen binnen. Zij hangen de jassen in de 

lockers en wassen hun handen grondig vooraleer binnen te komen (maskerplicht bij verkoudheid en 

in preventie zoals bij covid pandemie). Langs deze ruimte kunnen de ouders ofwel naar de afdeling 

gaan of het ouderlokaal betreden. 

Het ouderlokaal is voorzien van een zithoek met tv en een klein keukentje met microgolf, vaatwas 

en koelkast. Er is ook wifi voorzien dat ter beschikking wordt gesteld van de ouders. De ouders 

kunnen het vertrek enkel betreden met een toegangscode om misbruik door andere personen te 

beperken. Het doel is vooral een plaatst te creëren waar de ouders zich even kunnen ontspannen of 

kunnen eten zonder al te ver weg te zijn van hun oogappel. Deze ruimte wordt voornamelijk gebruikt 

als rustgevende ruimte, even weg van het hele gamma aan geluiden dat er op de zaal heerst. Het 

doet ook dienst als plaats waar ouders onderling contacten kunnen leggen en steun kunnen vinden 

bij andere ouders die in dezelfde situatie zitten. De toegangscode van de ruimte wordt enkel aan de 

ouders gegeven. 

Via het bezoekerssas komt men in een gang met links en rechts verschillende lokalen, vooraleer je 

op de intensieve zaal komt. 

In de zijgang rechts bevinden zich de doktersbureaus en het personeelstoilet. 

Hoofdingang  

In de hoofdgang hebt u op de linkerzijde het bureel van de hoofdverpleegkundige en de secretaresse 

Leen Delforge. 

Vervolgens de medimath waarin alle verpleegtechnische materiaal en materiaal m.b.t. administratie 

gestockeerd liggen. De bevoorrading hiervan gebeurt tevens automatisch. Dit leeg/vol-systeem 

loopt enkel goed, wanneer bij 1 leeg vak de label wordt opgehangen. Graag vragen wij hiervoor mee 

aandacht, wanneer je materiaal uit de kast gebruikt. 
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Hierop volgt de personeelskeuken. Hier zijn lockers voor het personeel voorzien, waarvan de 

studenten eveneens gebruik mogen maken tijdens de shift. Bij het verlaten van de afdeling, moet 

men de sleutel op het kastje achterlaten. 

Men kan gebruikmaken van de koelkast mits u uw eten van naam  en datum voorziet. Water, koffie 

en thee kunnen genuttigd worden op de afdeling. Andere wenselijke dranken dient men zelf mee te 

brengen. De keuken fungeert ook als briefingplaats voor de overdracht tussen de verschillende 

shiften. 

Rooming-in 

Net voor de dubbele deur heeft men nog op de linkerzijde de rooming-in kamer, met aanpalend een 

badkamer met toilet en douche. 

De rooming-in ruimte is voorzien van twee uitklapbedden en televisie. Beide ouders kunnen dus, 

indien wenselijk, blijven overnachten. Dit ter ontslag voorbereiding. De aanwezigheid van 

monitoring en gassen maakt het ook mogelijk rooming – in te doen bij een intensieve patiënt. Ouders 

kunnen ook blijven overnachten wanneer hun kindje zeer onstabiel is, om zo dichterbij hun kindje 

te zijn. De ruimte wordt tevens gebruikt bij overlijden. De familie kan zo in alle rust en stilte afscheid 

nemen van hun overleden kindje. 

Vergaderzaal  

Aan de rechterkant in de hoofdgang heeft men achtereenvolgens een vergaderzaaltje en de N*. De 

vergaderruimte doet dienst als vertrek voor oudergesprekken, vergaderingen (bv van de 

werkgroepen), alsook voor de evaluatiemomenten. Hier zijn ook nog extra lockers voorzien wanneer 

die in de keuken volzet zijn. Deze lockers werken met een cijfercode. Zie procedureblad op het 

schap. Graag aan het einde van de shift ook leegmaken. 

N* 

Op de N* (prematurenafdeling) is er plaats voor acht kinderen. De N* is de afdeling voor de 

prematuren die geen intensieve zorgen nodig hebben. 

Aanpalend aan de N* is het borstvoedingslokaal waar mama’s hun kind kunnen voeden of kunnen 

afkolven. Het vertrek is eveneens toegankelijk voor de mama’s van de NIC via een deur in de 

hoofdgang. De N* beschikt ook over een bergruimte die gemeenschappelijk wordt gebruikt met de 

NIC. 

Verpleegzaal NIC 

Via de dubbele  deur komt men op de verpleegzaal van de NIC. In 

het midden van de verpleegzaal bevindt zich de verpleegdesk met de 

centrale monitoring. Rond de verpleegpost staan 15 zuilen waar de 

patiëntjes liggen. Op dergelijke manier heb je vanaf de verpleegdesk 

een zeer goed overzicht over alle patiëntjes. Omwille van de privacy 

is de zaal verdeeld in stukken door middel van wanden. Men kan 

eventueel met behulp van de schuifdeuren zo twee extra boxen 
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creëren. De boxen worden bij voorkeur gebruik voor pretermen onder de 32 weken in kader van 

Fine/rust.  

Het plafond in het midden boven de verpleegdesk is verlaagd en extra geïsoleerd om het geluid te 

dempen. In het valse plafond zit ook het aircosysteem verwerkt. Hiervoor wordt de verpleegzaal 

langs weerzijden afgesloten door twee deuren die altijd gesloten moeten zijn. Binnen de ruimte 

heerst namelijk een verhoogde atmosferische druk waardoor deze ruimte zoveel mogelijk kiemvrij 

gehouden wordt. 

De buitenramen bevatten een folie en automatische zonnewering om zonlicht en de warmte 

vanbuiten af tegen te houden. 

Isolatieboxen  

De afdeling bezit tevens twee afzonderingsboxen voor isolatie.  Er is een gemeenschappelijk sas 

voor men de boxen binnen gaat. In de grootste box kunnen 2 intensieve patiënten liggen en in de 

kleine box slechts 1 patiënt. In de boxen worden alle kinderen opgenomen die thuis geweest zijn tot 

de leeftijd van 28 dagen. Ook kinderen van de afdeling zelf waarbij men een infectie vermoedt met 

gevaar voor besmetting van andere patiëntjes op zaal. De boxen worden ook gebruikt voor 

omgekeerde isolatie van kinderen met sterk verminderde weerstand. Er bestaat ook een 

mogelijkheid dat ze gebruikt worden voor rooming-in  (in overleg) of als extra bedden waar nodig. 

Medicatielokaal  

In het medicatielokaal bevindt zich het verpleegmateriaal dat 

apart besteld moet worden. Het werkt met een labelsystyeem 

net als in de medimath. Wanneer een vak leeg is wordt hier de 

label niet opgehangen, maar aan de zorgkundige Peggy 

gegeven of op het bureau van het afdelingshoofd leggen, die 

dan de nodige bestellingen zal plaatsen. Er is een Vanas kast, 

waarin alle medicatie zit. Het is een elektronisch gestuurde kast 

waar men moet inloggen om de medicatie te bekomen en deze 

wordt eveneens automatisch herbevoorraad. Tevens wordt hier 

de totale parenterale voeding (TPN) en de specifieke 

medicatiebereidingen onder de laminair air flow kast (LAF-kast) 

gemaakt. De deur van dit lokaal moet steeds gesloten blijven. 

De ruimte is enkel toegankelijk via badgelezer. 

melkkeuken 

In de melkkeuken wordt door de diëtiste twee maal per dag de flesjes bereid. De moedermelk voor 

de kleinste prematuren (tot leeftijd van 34 weken) wordt gepasteuriseerd. Dit gebeurt door de 

diëtiste minstens eenmaal per dag. De moedermelk wordt eerst au bain marie ontdooid (in 

fleswarmer of via programma op pasteurisatie machine) en vervolgens verdeeld in flesjes. Daarna 

worden de flesjes gepasteuriseerd. Deze moedermelk mag dan 72 uur bewaard worden in de 

koelkast. De melkkeuken is verdeeld in 2 stukken. In het meest zuiver stuk worden de voedingen 

bereid. Het andere stuk heeft voornamelijk een opberg functie (medimath voor alles m.b.t. voeding). 

Figuur 1: LAF-kast 
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In dit deel staat de pasteurisator, de koelkast waar de bereide voedingen in bewaard worden, als 

ook de diepvries om de moedermelk in te bewaren. Hier worden de voedingen opgewarmd en 

voorzien van de nodige toevoegingen zoals  bv BMF, nutriton, …. Er wordt een strikte hygiëne 

toegepast. De ruimte mag niet betreed worden zonder haarnetje! 

 

Tot slot ligt achter de verpleegzaal op de rechterkant een berging en het assistentenlokaal. In de 

berging staan de reserve couveuses, tafels, beademingstoestellen, echo toestel, EEG toestel,….Op 

de linkerkant bevindt zich nog de vuile spoelruimte en een personeelstoilet. In de vuile spoelruimte 

worden de couveuses afgewassen en de testen op urine/stoelgang gedaan.  Hierin staan ook de 

benodigdheden voor het Rx toestel. 

Assistentenlokaal  

Het assistentenlokaal is het “medisch centrum”, waar de dagbladen worden opgesteld nadat de 

patiënten op zaal zijn nagezien door de assistent of neonatoloog. Hier gebeuren ook de 

overlegmomenten tussen de artsen en worden de dossiers bewaard. Bij de ASO’s zit steeds een 

neonatoloog ter ondersteuning als zaalarts. Op de middagbriefing zijn alle artsen, ASO’s en 

verpleegkundigen van de late shift aanwezig. Op dinsdag zijn ook de sociaal verpleegkundige en 

psycholoog aanwezig op het multidisciplinair overleg. 

Op vrijdag is het MIC staf. Hier worden mama’s besproken, waarvan men mogelijks verwacht dat 

de baby op de neo terecht komt. Hierbij zijn alle neonatologen, ASO’s pediatrie en Gynecologie, 1 

vroedvrouw (die nota’s neemt) aanwezig. Waar nodig ook evt. de kinderchirurg, sociale dienst en/of 

psycholoog.  
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Legende 

 

De ruimtes voor men de afdeling echt betreed. 

 

❖ 1 = Zithoek / wachtzaal 
❖ 2 = Opberghok voor afvalcontainer 
❖ 3 = WC voor de ouders 
❖ 4 = Goederenliften 
❖ 5 = Transportlokaal 
❖ 6 = Ingang ouders en bezoek (deurbel NICU en N*) 

❖ 7 = Dubbel deur (automatisch) ingang personeel / transport patiënten 
❖ 8 = Technische ruimte  
❖ 9 = Inkomsas met buistransport 
❖ 10 = Berging voor zuiver linnen en poetsmateriaal 

 

De ruimtes voor de intensieve verpleegzaal. 

 

❖ 11 = Bezoekerssas 
❖ 12 = Ouderlokaal 
❖ 13 = Bureau Dr. Van der Heggen T., Dr. Vermanign S. en Dr. De Bisschop B. 

(neonatologen) 
❖ 14 = Bureau Dr. Baré S. (hoofdgeneesheer en neonatoloog), Dr. Delanghe G. en Dr. 

Ceulemans L. (Neonatologen) 2 maal per week is dit ook mede de bureau van dr. 

Govaert P. 
❖ 15 = Vergader /gesprek lokaaltje 
❖ 16 = Bureau hoofverpleegkundige Mevr. Preud’homme A. en Leen Delforge (medische  

secretaresse)  
❖ 17 = De medimath 
❖ 18 = Personeelskeuken 
❖ 19 = Rooming – in kamer met badkamer 

❖ 20 = N* (pramaturen) 
❖ 21 = Borstvoedingslokaaltje 
❖ 22 = Dubbele deur om de intensieve verpleegzaal (NICU) te betreden  
❖ 31 = Personeelstoilet 

 

De Intensieve verpleegzaal (NICU) 

 

❖ 22 = Dubbele deur om de intensieve verpleegzaal (NICU) te betreden  
❖ 23 = Melkkeuken 
❖ 24 = Buretten lokaal 
❖ 25 = Isolatieboxen 
❖ 26 = Sas van de isolatieboxen 
❖ 27 = De verpleegzaal 

❖ 28 = De twee ruimtes op zaal die tot boxen kunnen gecreëerd worden voor de meest 
intensieve patiënten. 

❖ 29 = De andere deur die de intensieve verpleegzaal afsluit 
❖ 30 = Vuile spoelruimte 
❖ 31 = Personeelstoilet 
❖ 32 = Berging voor reserve toestellen, couveuses, tafels 
❖ 33 = Assistentenbureau 

❖ 34 = Nooduitgang 
❖ 35 = Berging tussen N* en NICU voor gemeenschappelijk gebruik 
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4 Opname op neonatologie of N* 

De beslissing om een neonaat op te nemen op de NIC of N* berust steeds bij de behandelende arts. 

Onderstaande lijst is dan ook enkel richtinggevend en geen absolute indicatie. 

❖ Geboortegewicht tussen (ongeveer!) 1900 en 2500gr, bij een zwangerschapsduur van meer dan 

33 weken. 

❖ Een zwangerschapsduur tussen de 33 en de +/- 36 weken. 

❖ Observatie van pasgeborenen waarvan de moeder (insulinedependente diabetes heeft) 

❖ Observatie van pasgeborenen met verhoogt infectieus risico zonder duidelijke klinische 

symptomen. 

❖ Observatie en eventueel korte CPAP-behandeling van pasgeborenen die kreunen na bv sectio 

(TTN-beeld) 

❖ Adaptatieproblemen m.b.t. ademhaling, temperatuurregeling, glycemie,… 

❖ Voedingsproblemen 

❖ Observatie o.w.v. medicatiegebruik van de moeder. 

❖ Onbeschikbaarheid van de ouders (bv kind voor adoptie, moeder op INZO,…) 

❖ Fototherapie 

❖ Mutatie van NIC naar N* 

❖ Polysomnografisch onderzoek 

 

In bijlage kunnen de opname en ontslagcriteria van de N* worden nagelezen. Op de N* afdeling 

kunnen ook NIC patiënten liggen die enkel nog low care verzorging nodig hebben. Deze blijven NIC 

patiënten tot ontslag omwille van tarificatie. 

5 Patiëntenpopulatie 

De N.I.C. of neonatal intensive care is een intensieve zorgen eenheid voor te vroeg geborenen en 

zieke pasgeborenen die een intensieve behandeling nodig hebben. In bijlage kunnen de opname en 

ontslagcriteria van de NICU worden nagelezen. 

De meest voorkomende problemen zijn: 

 

 - Prematuriteit 

 - Dysmaturiteit 

 - Congenitale afwijkingen 

 - Genetische afwijkingen 

 - Metabole afwijkingen 

- Cardiale afwijkingen en problemen 

 - Infecties bv. Pneumonie, G.B.S.-sepsis, meningitis, RSV, Adeno 

 - R.D.S. ( Respiratory Distress Syndrome ) 

- T.T.N beeld ( Transiënte Tachypneu van de Neonaat ) 
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- B.P.D ( Bronchopulmonale dysplasie ) 

 - Shock 

 - Asfyxie 

 - Pasgeborene van een moeder met diabetes 

 - Pasgeborene van een moeder met drug- of alcoholgebruik 

 - Hyperbilirubinemie 

 - M.A.S ( Meconiumaspirati) 

 - Convulsies 

- Pasgeborene van moeder met (P)PROM (preterm) pre-labor rupture of membranes) voor 
antibioticatherapie 

 - Pasgeborene met voedingsproblemen 

 

Daarnaast worden er ook kinderen opgenomen die reeds thuis geweest zijn en minder dan 28 dagen 

oud zijn met problemen waarbij zij intensieve  zorgen nodig hebben. Deze kinderen worden in de 

afzonderingsboxen verpleegd. 

De meest voorkomende problemen zijn: 

 

 - Kinderen met tekens van infectie 

 - Voedingsproblemen 

 - Ademhalingsproblemen 

 - Gewichtsverlies 
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6 Verwachtingen naar de student toe 

 
5.1  Wat te doen als voorbereiding? 

 

• Indien mogelijk neem je één maand op voorhand telefonisch contact op met één van de 

mentoren voor beperkte wensen i.v.m uren. Overdrijf niet en wees realistisch in wat je 

vraagt. Een aanvraag garandeert niet dat je wensen ingewilligd worden. 

• Een 14 dagen voor de aanvang van de stage neem je best contact op met één van de 

mentoren voor uw uren. Het is niet mogelijk om uren door te mailen. Jullie zijn zelf 

verantwoordelijk om de stagebegeleiding van de school op de hoogte te brengen. 

• Het is niet mogelijk nadien de uren te veranderen, enkel omwille van dringende redenen 

en aanpassingen van school uit. 

• Er is geen mogelijkheid om slaapplaatsen te voorzien. 

• Het is van belang dat u dagelijks een proper uniform aandoet en u voorziet van een 

goede deodorant daar het warm klimaat, dat heerst op de afdeling, de 

werkomstandigheden nog extra belasten.  

• Een belangrijk aspect is dat ZNA de stage uniformen gratis ter beschikking zal stellen 

aan jou als student en voor de reiniging van deze uniformen zal instaan. Hiermee stelt 

ZNA zich in regel met de wettelijke voorschriften en de JCI-vereisten betreffende het 

hygiënebeleid. Voor de bedeling van de uniformen ben jij zelf verantwoordelijk. Er wordt 

wel een startpakket voorzien bij de aanvang van de stage. 

• De stagecoördinator van ZNA bezorgt de dienst housekeeping een lijst met de studenten 

die starten en jullie kledingmaat. In het weekend voor de aanvang van de stage worden 

de lockers voorbereid. Je dient op voorhand je badge in orde te maken aan de kiosk 

(zie hieronder). Het aanmaken van de badge kan maximum 1 week voor de aanvang 

van de stage. 

We vragen jullie om de eerste stage dag, tussen 6u en 6u10 aan te melden op de 

dienst housekeeping. Zo kan een medewerker van housekeeping met alle studenten 

naar beneden gaan tegen 6u10 om jullie een locker toe te wijzen. Dit zal meestal in 

kleedkamer B of K zijn. De locker werkt met een cijfercode. In jullie locker zal een start 

pakket uniformen liggen. 

Nadien kan je het vuile uniform inwisselen bij de linnenkamer voor een nieuw pakket. 

Je kan het kastje dan gedurende heel uw stageperiode gebruiken en er ook bv reserve 

uniformen in bewaren,… . Graag vragen wij uw medewerking om de lockers op het einde 

van de stage proper achter te laten. Alvast bedankt! De laatste stage dag doe je uw 

gebruikt uniform in de oranje zak die in de kleedkamer staat. 
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Gegevens housekeeping ZNA Campus Middelheim: 

 
Bevindt zich op de -1, route 36 

Openingsuren: Alle dagen open van 5u45 tot 22u en in het weekend van 7u45 tot 16 

uur. Op feestdagen is deze dienst beperkt open, gelieve hier rekening mee te houden.  

Route beschrijving: Ga de eerste stage dag via de ingang van spoed binnen. Wanneer 

je voorbij de dienstliften wandelt, kom je op een “kruispunt” hier ga je naar links. Op 

uw linker kant in de gang kom je de deur van housekeeping tegen.  

 

 
Gegevens linnenkamer ZNA Campus Middelheim: 
 
Bevindt zich op  de  -1, route 40. 

Openingsuren: Alle weekdagen van 8u tot 9u en van 14uur tot 15u30 

Route beschrijving: Ga naar -1. Vanuit de traphal naar rechts richting route 36. Dan de 

gang verder door wandelen en de splitsing naar links volgen. Ga steeds rechtdoor, door 

de schuifdeur tot u op de linker zijde de linnenkamer aantreft (route 40) 

 
 

Gegevens HR ZNA Campus Middelheim: 
 
Openingsuren: Enkel op maandag of donderdag (afwisselend en enkel op afspraak) 

Emai l: mijnHR3@zna.be  

Tel :03/270.80.93 

 

Gegevens toegangskiosk: 

 

Bevindt zicht op het gelijkvloers, ter hoogte van personeelsrefter: Route 55 & TDOH 

route 41 

Openingsuren: steeds bereikbaar via de hoofdingang op een weekdag tussen 7u en 

19u30. In het weekend via ingang spoed indien de hoofdingang gesloten is. 

Werkwijze: 

Uitzondering: Buitenlandse studenten die geen elektronisch paspoort hebben, kunnen 

(nog) geen gebruik maken van de toegangskiosk en worden doorverwezen naar de 

stageplanner voor het aanmaken van een badge.  

 

Registratie in Regex  
 

✓ Dient te gebeuren door de stage coördinator van de school 

✓ Rijksregisternummer of paspoortnummer is correct.  

✓ Start- en einddatum zijn correct = actieve contractlijn.  

 Toegangskiosk (in het bezit zijn van eID)  

✓ Badge verkrijgen is enkel mogelijk tussen start- en einddatum (student moet 

een actieve contractlijn hebben/ moet reeds geregistreerd zijn in Regex door de 

stage coördinator).  

mailto:mijnHR3@zna.be
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✓ Volg de schermen op de toegangskiosk om de badge te verkrijgen.  

✓ Wacht een 5-tal minuten en laad vervolgens de badge op aan de Salto updater 

aan de kiosk of een ander Salto oplaadpunt van het ziekenhuis. Houd de badge 

lang genoeg (10 seconden) tegen het oplaadpunt.  

✓ Lever de badge terug in bij het retourbakje van de kiosk, na afloop van de stage. 

Indien er in de toekomst een nieuwe stageperiode aanvat, kan de badge 

bijgehouden worden. De toegangen op deze badge zullen terug actief zijn vanaf 

de startdatum van de nieuwe stageperiode. De badge updaten aan een Salto 

oplaadpunt is dan wel vereist.  

 Opmerkingen:  

✓ Aan elke toegangskiosk van ZNA kan een badge verkregen worden (standplaats 

is niet van belang), maar dit is enkel mogelijk tussen start- en einddatum.  

✓ Aan elk Salto oplaadpunt kan de badge geüpdatet worden, eender in welk 

ziekenhuis.  

✓ Indien een nieuwe stageperiode aanvat en de badge werd in het verleden 

ingeleverd: bel naar 03/4329000 om de vorige badge te verwijderen uit het 

systeem. Vanaf dan kan er een nieuwe badge uitgeleverd worden door de 

toegangskiosk. 

✓ Wanneer de badge vergeten of verloren is: bel naar 03/4329000, de helpdesk 

zal de nodige instructies geven.  

✓ Indien de stageperiode wordt verlengt door inhaalstage dient de school dit 

opnieuw in te geven in het programma Regex. Enkel op die manier kan de 

toegang met de badge worden verlegt. Bij problemen kan er gebeld worden naar 

de helpdesk op het nummer 03/4329000. Tip: Hou je rijksregisternummer en 

badgenummer bij de hand. 

 

• Voor u de stage aanvangt is het noodzakelijk dat u uw theoretische kennis en de 

praktijk met betrekking tot de neonatologie op voorhand nog even doorneemt. 

Indien de basistechnieken (zoals bv babybad) niet gekend zijn bestaat er de 

mogelijkheid dat u wordt teruggestuurd naar het vaardigheidscentrum. 

• Op een NICU kan het heel wisselend zijn qua drukte en patiëntenpopulatie, waardoor 

soms enkel kijkstage mogelijk is. Bereid je voor dat we een heel specifieke dienst zijn, 

waardoor heel veel nieuwe indrukken op je afkomen. Om die reden werken we steeds 

met een 1 op 1 begeleiding. 
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6.2 De eerste dag 

 

Zoals hierboven vermeld, vragen wij, jullie om de eerste stage dag tussen 6u en 6u10 aan te 

melden op de dienst housekeeping. Zo kan een medewerker van housekeeping met alle studenten 

naar beneden gaan tegen 6u10 om jullie een locker toe te wijzen. Dit zal meestal in kleedkamer 

B of K zijn. De locker werkt met een cijfercode. In jullie locker zal een start pakket uniformen 

liggen. 

 

Indien de voorbereiding niet gelukt is, kan je vandaag naar de kiosk gaan om uw badge aan te 

maken.  Bij aanvang van de stage dient u sowieso uw badge voor de salto sloten nog te activeren. 

Dit kan je door op het gelijkvloers uw badge gedurende enkele seconden tegen het zwarte blok 

(Salto updater) te houden. U kan dit paneeltje vinden aan het bedieningspaneel van de 

personeelsliften. Hou de badge tegen het zwarte bakje tot het lichtje groen kleurt. Nu is de badge 

ook voor de salto sloten geactiveerd. 

         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tijdens de stage kan je het ziekenhuis betreden als volgt.  

Het Z.H. kom je best binnen langs het labo gebouw. De deur is gesloten tussen 21u en 6u.  Het 

labo gebouw is te betreden met uw badge, wanneer de deur al gesloten is. Je betreedt het 

ziekenhuis via de schuifdeur van het labo gebouw en gaat dan naar rechts. Achter de deur rechtop 

ligt de trap naar de kelder en die neem je naar -1. Als u beneden komt, vind je in de gang alle 

kleedkamers.  

 

Om de afdeling te bereiken volgt u de volgende weg:  

❖ Als u uit de kleedkamer komt naar rechts en de gang blijven volgen 

❖ Als u op een T punt komt gaat u naar rechts 

❖ Neem de trap naar het boven 

❖ Als u uit de traphal komt naar rechts en de gang volgen tot u aan de personeelsliften komt. 
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❖ Neem de lift naar het 3de verdiep, daar bevindt zich de neonatale intensive care unit (= 3D). 

De personeelsliften zijn te bedienen met de badge. Je moet aanbellen voor het binnenkomen.  

 

Wij vragen graag stipt op tijd op de afdeling aanwezig te zijn. (10 min. voor de 

patiëntenoverdracht)  

Graag bij aanvang van de stage u voorstellen aan het verpleegkundig afdelingshoofd  of aan 

verantwoordelijke van dienst. 

 

Het blad voor de patiëntenverdeling en blad voor patiëntenoverdracht zullen worden uitgelegd. 

De eerste briefing dient u gewoon mee te volgen en nog niets te noteren daar er al heel veel 

ineens op u afkomt. In de loop van de dag maakt de verpleegkundige waaraan u wordt 

toegewezen de tijd om even alle patiënten kort te overlopen. Nadien krijgt u de mogelijkheid om 

de 2debriefing te volgen en gaat u beter het overzicht kunnen bewaren daar u al een eerste 

kennismaking had met de dienst en heel wat van onze specifieke begrippen. 

 

Na de patiëntenoverdracht wordt u verder begeleid door de  toegewezen VPK. We streven ernaar 

om u dan eerst een rondleiding te geven op de afdeling, maar dit kan  soms in gedrang komen 

als de patiëntenpopulatie dit niet toelaat. In dat geval wordt er van zodra er de mogelijkheid is, 

de rondleiding gegeven. 

 Doelstellingen  

Wij vragen u, om uw vooropgestelde doelstellingen/ te bereiken competenties mee te brengen en 

voor te leggen aan een van de mentoren. Het is mogelijk dat de mentoren u eerste stagedag niet 

aanwezig zijn, maar dan bespreekt u deze het eerst volgende geschikte moment. 

 Dagelijkse evaluaties  

Er wordt dagelijks of per 2 dagen een dagevaluatie ingevuld.  Je bent zelf verantwoordelijk om 

feedback te vragen en dit te laten noteren. De student zelf dient echter wel dagelijks de 

zelfevaluatie in te vullen. De zelfevaluatie heeft als doelstelling dat de student even stilstaat bij 

de werkpunten en sterke punten van de dag. Het is een hulpmiddel om de attitude te trainen om 

steeds voor jezelf ook even stil te staan bij hoe kan ik deze handeling nog beter doen of dit heb 

ik nu heel goed gedaan. Dus geen opsomming van de uitgevoerde technieken! Wij vragen de 

student om dit dagelijks te doen en nadien te laten lezen en aftekenen door de begeleidende 

verpleegkundige. 
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 Algemene verwachtingen  

De algemene verwachtingen van ons naar de student toe zijn: 

 - Collegialiteit 

 - Teamwork 

 - Eerlijkheid 

 - Verantwoordelijkheid 

 - Feedback 

 - Vragen stellen 

 - Theoretische basiskennis m.b.t. neonatale zorgen  

 - Gepaste initiatiefname 

 - Patiëntenoverdracht steeds bijwonen 

- Vragen stellen over stageopdracht mag, rekening houdend met  de  drukte op de dienst. 

 - Bij ziekte telefonisch verwittigen  

- Indien te laat door air kracht telefonisch verwittigen 

 

Als tip willen wij graag meegeven, maak gebruik van het overzichtsblad m.b.t de organisatie van 

de dienst. Het is een intensieve afdeling dus wees er op voorbereid dat heel wat indrukken op u 

afkomen. Om het uzelf gemakkelijker te maken om een beetje een overzicht te bewaren wanneer 

wat ongeveer gebeurt kan u pg 27-31 van deze infobundel in uw schort steken. 

 

De ochtend briefing van de N* patiënten gebeurt op de afdeling zelf. Verder is de eerste stage 

dag gelijklopend 

 

6.3 De tweede dag - eerste week 

 

Verzorging van 1 patiënt. 

• Onder toezicht werken. 

• Observatie. 

• Leren organiseren. 

• De algemene werking van de afdeling leren kennen. 

• Zelf een patiënt briefen na bespreking met VPK ( VPK is bij patiëntenoverdracht aanwezig). 

 

Voor stage op de N* worden dezelfde verwachtingen vooropgesteld. 
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6.4 Vanaf de tweede week 

 

 Stage op N* 

 

Op de N* wordt verwacht dat je vanaf week 2 meerdere zorgen bij patiënten kan coördineren met 

oog voor nazorg. Hier wordt heel veel belang gehecht aan ouderparticipatie en begeleiding zodat 

de ouders meer vertrouwd zijn met alles bij naderend ontslag.  

De student dient in staat te zijn ouders een demonstratie bad te geven en te begeleiden bij 

voedingsmomenten (zowel bij fles- als borstvoeding). 

Men moet in week twee vlot sondevoeding kunnen bereiden en correct medicatie (PO/PS) kunnen 

toedienen. 

Er wordt verwacht dat je dan ook op vlak van communicatie, eenvoudige gesprekken kan aangaan 

met de ouders. Men kort informatie kan geven over de basiszorgen en zorgen na ontslag. 

 

 Stage op de NICU 

 

Verzorging van meerdere patiënten. De zorgen leren organiseren. 

Men moet in staat zijn om een totaalzorg te kunnen uitvoeren bij een preterme in een couveuse 

met infuus en/of CPAP. 

Zelfstandiger werken ( keuze van VPK), steeds controle van de verantwoordelijke 

verpleegkundige. 

Bij beademde patiënten is het vooral kijkstage en het bieden van ondersteunende hulp aan de 

verantwoordelijke verpleegkundige om op dergelijke manier uw kennis te verruimen. 

Elke dag is er een evaluatie met de VPK. Het evaluatieblad laten invullen door de VPK en de 

feedback nadien samen bespreken. Indien men enkele dagen samen werkt met een 

verpleegkundige mag er per 2 of 3 dagen een evaluatieformulier ingevuld worden. Er dient wel 

dagelijks een mondeling feedback moment plaats te vinden.  

De studente vullen dagelijks een zelfevaluatie in. 

 

6.5 Eindevaluatie 

 

De eindevaluatie wordt opgemaakt door één van de mentoren en is een samenvatting van de 

dagevaluaties. De mentoren overleggen met de verpleegkundigen waarmee je samenwerkte. We 

streven er naar dat je met één van de mentoren een aantal dagen gedurende uw stage kan 

samenwerken, maar wanneer er veel studenten zijn is dit niet altijd mogelijk. 
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Zeker op N* is er niet altijd de mogelijkheid om met de mentor zelf samen te werken. We zijn 

wel nog steeds eindverantwoordelijk en volgen uw stage op door jullie te zien werken op afstand 

en door overleg met de verpleegkundigen waarmee jullie samen staan.  

Wij lezen zeer frequent de dagevaluaties van alle studenten door, daarom moeten alle papieren 

op de afdeling blijven tot bij de eindevaluatie. Op de laatste stagedag mag je heel de stagebundel 

meenemen behalve het blad “ de student stelt zich voor …” en de evaluatie van de dienst. Deze 

laatste kan je anoniem in ons postvak steken. (= de plastique enveloppe in de stagemap) 

 

De eindevaluatie wordt steeds besproken tussen mentor en stagebegeleidster. De lector van de 

school bespreekt met u, de door ons voorbereide en toegelichte evaluatie (uitgeschreven volgens 

de opgelegde DLR’s van de overheid en in het overkoepelde ZNA document). Indien wenselijk of 

bij vragen worden wij erbij geroepen, ter verduidelijking. Daar wij als mentor volledig mee 

ingepland staan met patiënten, is er vaak de tijd niet om met alle partijen samen te zitten. 

Wanneer er zich de mogelijkheid voor doet wordt er met de school een afspraak gemaakt om de 

evaluatie samen met de stagebegeleiding, mentor en student te bespreken. Tussentijdse 

evaluaties gebeuren enkel bij langdurige stages (>3 weken) en dit is eveneens in samenspraak 

met de school. 

Als student kan u steeds terecht bij de mentoren voor vragen of problemen alsook bij het 

afdelingshoofd. Ook al is er niet de mogelijkheid om steeds met de mentor te werken, zij fungeren 

wel als vertrouwenspersoon en volgen steeds uw stage op. 

6.6 Afdelingsdoelstellingen 

 

Alle procedures en staand orders kunnen nagelezen worden op intranet (de webpagina van ZNA). 

 

Afdelingsdoelstellingen op NIC 

 

1. Parameters 

- De student kent de werking van bewakingsapparatuur; monitor voor controle van vitale 

functies ( HR., AH., Sat., BD. ) 

- De student is in staat om aan de hand van observaties, de toestand van het kind te  

interpreteren. 

- De student noteert elk uur de parameters van de patiënt die aan hem mee toegewezen is  

➢ Hartfreq. 

➢ AH. Freq. 

➢ O² sat % 

➢ BD.  

➢ PCO²-PO² 

- De student is in staat om onderscheid te maken tussen de juiste en valse waarden 

(monitorfouten). 
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➢ Kan monitorfouten zoals losse elektroden oplossen. U bent als student niet bevoegd 

om alarmen af te zetten. U mag dit enkel doen mits toestemming van de VPK. 

- De student geeft informatie en verwittigd VPK over patiënt indien zij/hij  

➢ Bradycardie 

➢ Tachycardie 

➢ Apneu 

- Polypneu 

- Saturatiedaling 

- P.A.H (periodische ademhaling)        

             

- observeert. 

- De student controleert de axillaire  (bij voorkeur) of rectale T° bij de verzorging en 

informeert de VPK bij afwijkende waarden. 

 

2. Medicatie 

- De student berekent foutloos de voorgeschreven dosis van de medicatie. 

- De student kan de medicatie voorbereiden voor toediening  I.V. en per os 

- De student is in staat om de medicatie correct toe te dienen I.V. en per os 

- De student kent de algemene steriliteitprincipes en past deze toe. 

- De student maakt gebruik van de Farnic op de afdeling. 

 

Lijst met vaak voorkomende medicatie op onze afdeling: 

✓ Penicilline ®   
✓ Cefotaxim (Claforan®) 
✓ Amikacine (Amukin®) 

✓ Meropenem (Meronem®) 
✓ Metronidazole (Flagyl®) 
✓ Fluconazole(Diflucan®) 

 
✓ Vitamine E 
✓ Vitamine C 

✓ Vitamine D 
✓ Vitamine AD 
✓ Vitamine K (Konakion®) 
✓ Ijzerpolysacharaat (Ferricure®) 

 
✓ Spironolactone (Aldactone®) 
✓ Hydrochloorthiazide  

✓ Furosemide (Lasix®) 
 

✓ Fentanyl 
✓ Morfine 
✓ Midazolam (Dormicum®) 
✓ Paracetamol 

 

✓ Coffeïne 
✓ Surfactant 
✓ Synagis 

 
✓ Dopamine 
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✓ Dobutamine  

 

2. Hygiënische zorgen 

- De student is in het kader van de totaalzorg van de zwakgeborene , op de hoogte van oorzaken, 

kenmerken, problemen.  

- De student kent de werking van een verwarmingsbedje en incubator. 

- De student is in staat om na oefenen, de dagelijkse totaalverzorging van een niet-intensieve 

neonaat uit te voeren, ook in de incubator.  

- De student kan dit zonder de neonaat te laten afkoelen en met  het in acht nemen van de 

algemene regels der hygiëne. 

- De student kan een navelverzorging uitvoeren. 

- De student draagt zorg voor de  afwerking, door alles te reinigen (incubator, perfusiepomp, zuil) 

en het gebruikte materiaal op te ruimen. 

- De student heeft kennis van NIDCAP en past dit toe op de afdeling. 

- De student houdt zich aan het wasbeleid van de dienst, bij het uitvoeren van de hygiënische 

zorgen. (zie bijlage) 

 

4. Ademhalingsstelsel 

 

De student kent de verschillende vormen van zuurstoftherapie en kan deze uitleggen. 

De student kan de werkingsprincipes van een beademingstoestel (zowel HFO als conventionele 
beademing), CPAP, high flow O2 bril en low flow O2 bril uitleggen. 

De student is in staat om aan de hand van observatie, ademhalingsproblemen bij de baby te 

herkennen; tirage, neusvleugelen, tachypneu… 

 

5. Bloedvatenstelsel 

 

De student is in staat om na oefenen een bloedname d.m.v. een hielprik uit te voeren. 

De student kent de normale bloedgaswaarden. 

De student kan uitleg geven over fototherapie. 

De student kan een buret bijvullen met de voorgeschreven hoeveelheden. 

De student kan uitleg geven over T.P.N 

De student kan na oefenen de vochtbalans berekenen. 

 

6. Spijsverteringsstelsel 

 

De student kan een maagsonde plaatsen en beoordelen indien deze niet meer op de juiste plaats 
zit. 

De student kan een maagspoeling geven. 

De student kan F.V. ( volgens de EFS) en S.V. voorbereiden en toedienen. 

De student kan medicatie PO of PS correct bereiden en toedienen volgens de procedure van de 
afdeling. 



NIC – N*– ZNA Middelheim 

8/8/2022 Bünger Meta, De Wolf Nathalie, D’Hont Mieke en Planckaert Kelly
  24 / 44 

De student controleert pubis en stuit op roodheid en schimmel. 

De student observeert het abdomen; kleur, soepelheid, omvang. 

De student observeert de mond op spruw. 

De student kan residu bepalen en I.V. compenseren bij: NPO -  S.V. 

 

7. Urinestelsel 

 

De student controleert de urinelozing van de baby; frequentie, kleur, geur. 

De student kan een urinezakje plaatsen en hiervoor de nodige voorbereidingen treffen. 

De student kan de zorgen bij een blaassonde uitvoeren (zelf sonderen mag niet!) 

 

8. Administratie 

 

De student kan het verpleegdossier invullen volgens het probleem-zorgplanning  en 
evaluatieschema en zo schriftelijk informatie overdragen. 

De student geeft juiste mondelinge informatie aan collega’s over de wijzigingen in de behandeling 
en deelt observatiegegevens mee. 

De student kan briefen naar andere collega’s volgens de ISBARR methode. 

 

 

9. Onderzoeken / sectio’s 

 

De meeste onderzoeken gebeuren op de afdeling zelf, aan het bed van de patiënt. 

Doorheen de stage zal men veel verschillende disciplines zien passeren op de afdeling. Wanneer 
er onderzoeken worden gedaan en men heeft een vrij moment mag men steeds gaan kijken of 
assisteren (troosten) bij een onderzoek. 

 

Mogelijke diciplines die aanbod kunnen komen: 

 

• Radiologie verpleegkundigen voor RX opnames 
• Sociaal verpleegkundige voor ondersteuning ouders moreel en administratief. De sociaal 

verpleegkundige is elke dinsdag middag aanwezig op de briefing voor een multidisciplinair 

overleg van alle patiënten. 
• Psycholoog / psychiater voor psychische ondersteuning. De psycholoog is elke dinsdag 

middag aanwezig op de briefing voor een multidisciplinair overleg van alle patiënten. 
• Radiologen voor echografie (abdomen, schedel,…) 
• Oogarts voor oogfundus 
• Fysiotherapeute / kinesiste voor ademhalingskiné, kinebilan, … Eén keer per maand is ook 

het afdelingshoofd van de kinesisten aanwezig op de briefing. Eveneens op een dinsdag. 

• Cardiologen voor echografie van het hart 
• Geneticus voor advies/vaststelling genetische afwijkingen 
• Kinderchirurgen pre/post operatief 
• Kinderneuroloog 
• Kindernefroloog  
• Kinderorthopedist 
• NKO arts 

• … 
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Mogelijke onderzoeken die aanbod kunnen komen: 

 

• RX abdomen/ thorax,… 
• RX SMD 
• CT scan 
• MRI 

• Oogfundus 
• Echografie van hart, abdomen, heupen, schedel… 
• EKG 
• EEG/ aEEG (bv in kader van koelingtherapie) 
• Polysomniografie  
• Kinebilan 

 

Er is ook soms de mogelijkheid om een sectio bij te wonen. De kans is beperkt daar de 

vroedkundigen de geplande / niet urgente sectio’s begeleiden. De NICU – verpleegkundigen doen 

enkel de opvang van de prematuren en urgente sectio’s. Indien mogelijk kan men dit bijwonen.  

 

10. Attitude 

 

De student heeft aandacht voor de specifieke noden van de zwakgeborene 
 

• Vitale functies 
• Veiligheid 
• Geborgenheid 
• Infectiegevaar 

 

De student neemt verantwoordelijkheid. 

De student is eerlijk. 

De student neemt gepast initiatief tot voorbereiden van zorgtaken en logistieke taken. 

De student leeft zich in de gevoelswereld van de baby en ouders. 

De student streeft de afdelingsvisie van FINE gericht werken na en probeert dit te introduceren 
in haar/zijn handelen. 

De student motiveert de ouders tot ouderparticipatie volgens het FINE principe. 

De student kan eenvoudige informatie verlenen aan de ouders en ken haar/zijn eigen grenzen 

hierin. 

De student gaat gepast om met het team 

De student heeft oog voor de persoonlijke ruimte van de verpleegkundigen /ouders 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsdoelstellingen op N* 
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• Technische vaardigheden 

 

✓ Babybad 
✓ Flesvoeding 
✓ Begeleiden van borstvoeding 
✓ Sondevoeding 

✓ Plaatsen maagsonde 
✓ Toedienen medicatie PO/PS 
✓ Medische berekeningen 
✓ Capillaire bloedname 
✓ Observatie parameters / kind 

 

• Sociale vaardigheden 

 

✓ Ouderparticipatie (volgens FINE principe) 
✓ Eenvoudige informatie verlening aan de ouders  
✓ Mondelinge en schriftelijke rapportage 
✓ Briefing naar andere collega’s volgens de ISBARR methode 

 

• Andere 

 

✓ Logistieke taken 
✓ Administratieve taken 
✓ Eventueel indien mogelijk kan men een sectio / onderzoeken bijwonen. 

 

6.7 De inpakt van de stage op je gevoelens 

 

De neonatale intensief care is een heel specifieke tak binnen het domein pediatrie, waar veel nieuwe 

indrukken op je af kunnen komen. Het kan zijn dat dit heel overweldigend overkomt, hiervoor 

hebben we alle begrip. Een verblijf op de neonatologie is een emotionele rollercoaster, dit kan ook 

inpakt hebben op je eigen gevoel. We zijn ons hiervan bewust en staan zeker open voor een gesprek. 

Geef het gerust aan wanneer je hier nood aan hebt. 

Het is onze bedoeling om samen op pad te gaan, om jullie het specifieke stukje binnen de pediatrie 

te doen ontdekken. We doen dit stap voor stap dus leg de lat voor jezelf niet te hoog.  

 

Wanneer je vragen of bezorgdheden hebt rond de trajectstage NICU/PICU kan je steeds terecht bij 

mentor Nathalie. Zij is traject verantwoordelijke en is steeds bereid hulp of een luisterend oor te 

bieden. Je kan haar steeds aanspreken of contacteren op het nummer van de dienst of per mail. 

(nathalie.dewolf@zna.be) Dit geldt ook tijdens de stageperiode op de PICU. Je kan op discretie 

rekenen indien gewenst. 

 

mailto:nathalie.dewolf@zna.be
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7 Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk regelement van materniteit, verloskamer en neonatologie kan met terug vinden 

via digihuis. Dit door via zoeken ‘huishoudelijk regelement’ in te tikken. Men vindt het regelement 

dan terug op pagina 2. 

8 Dagindeling 

Uurregeling: 

 

Ochtenddienst :   Van 06u30 tot 14u30 

Avonddienst :     Van 13u30 tot 21u30 

Nachtdienst :       Van 21u tot 07u 

  

Iedereen moet stipt op de afdeling aanwezig zijn. Wij vragen om minimum 10 minuten voor de 
aanvang van de shift aanwezig te zijn, op de afdeling, zodat de briefing tijdig kan beginnen. 

 

De visie van de afdeling: 

 

Alle handelingen worden aangepast aan het ritme van het kind. Family and Infant 

Neurodevelopmental education (FINE) staat centraal op onze afdeling. We streven ernaar het gedrag 

van de neonaat zo goed mogelijk te “lezen” en ons handelen daaraan te koppelen. Onder het moto: 

  “Laat me je vertellen wat ik denk, voel. 

  Of mijn stem nu groot of klein is, ik het fluister 

  Of schreeuw, het schilder, uitbeeld of teken, 

  Luister naar me en hoor wat ik zeg’ 

 

In kader van de FINE (Family and Infant Neurodevelopmental Education) worden de intensieve en 

ingrijpende zorgen uitgevoerd door twee verpleegkundigen. Een verpleegkundige die de technische 

handeling uitvoert, de andere verpleegkundige heeft als taak troost en begrenzing te bieden. Het 

doel is om de zorgen en handelingen af te stemmen op het slaap-/waakritme van de neonaat. Als 

ook het optimaal comfort voor het kind nastreven door troost en goede positionering. Er wordt 

gestreefd naar volledig geïndividualiseerde zorg wat inhoud flexibele verzorgingsmomenten, 

kindgebonden voedingsuren (afhankelijk van het geboorte uur), enkel per oraal aanbieden volgens 

de EFS (Early Feeding Skills), belang van positioneren, ouders meer betrekken in de zorg (family 

centered), kangeroeën … 

 

Door het verzorgen met twee verpleegkundigen zorgt men voor meer comfort, biedt men troost wat 

voor de neonaat minder stress betekent en dus beter is voor de ontwikkeling. Twee paar ogen biedt 
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eveneens als voordeel dat de observatie nog gedetailleerder gebeurt. Bovendien is het tijdwinst door 

dat de handelingen sneller kunnen worden uitgevoerd. 

Op de afdeling wordt ook zeer sterk ouderparticipatie gestimuleerd daar het zowel het kind als de 

ouders ten goede komt. 

Er wordt aan dubbel check gedaan voor alle medicaties en vloeistoffen die worden bereid. Dit met 

als doel fouten te reduceren tot het minimum. 

 

8.1 Ochtenddienst 

 

De patiënten overdracht van de N* gebeurt op de afdeling zelf. Voor de NICU is de briefing in de 

keuken. De middagbriefing vindt ook plaats in de keuken, daar er dan ineens wordt getoerd met de 

artsen. Op dinsdag is er een multidisciplinair overleg op de middag briefing voor alle patiënten. Dan 

is ook de sociale verpleegkundige aanwezig 

06u30 Patiënten overdracht 

 

07.00u Einde van de briefing. 

  De patiënten worden verzorgd op het ritme van het kind en alle zorgen worden gebundeld.  

  Dit is natuurlijk enkel voor de niet urgente zaken. Er wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan  
  de voedingsmomenten.  

 

Vanaf   De verpleegkundige taken lopen door doorheen heel de shift. Steeds gebonden aan het  
07.00u voedingsmomenten/ verzorgingsmoment van die neonaat. Met name: 

 

✓ Bloednames, altijd glycemie bepaling bij infuus.   
✓ Hygiënische verzorging wordt aangepast aan de noden van het kind, niet elke dag 

een bad. De hygiënische zorgen worden steeds voor de voeding gedaan (+/- 30 

min ervoor), om zo braken te vermijden.  
✓ T° controle afhankelijk van het kind (om de 6 uur) 
✓ Sondevoeding en flesvoeding (5-6-7-8 voedingen). De voedingen staan steeds op 

volle uren  gepland. De kinderen met 8 voedingen moeten vrij stipt eten krijgen 
(om de 3uur). Kinderen met 6 voedingen (= om de 4 uur), is meer op vraag met 
maximum 5 uur tussen 2 voedingen. De voeding op vraag kan enkel als de toestand 
van de patiënt dit toelaat. 

✓ Medicatie per os of per sonde 
✓ IV medicatie toedienen 
✓ Bijvullen buret                                op patiënt gebonden uren  
✓ Bereidingen onder de LAF kast         
✓ Controle parameters: elk uur 

 

 

Vanaf 10u- de mogelijkheid om zelf iets te drinken en/of te  eten ( 15’) Hiervoor is enkel de 
mogelijkheid als de patiëntenbezetting dit toelaat. 
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10.00u Na de ochtendverzorging is er tijd voor administratieve en logistieke taken.  

 Dit houdt in:  

✓ Materiaal opruimen 
✓ Palen kuisen 
✓ Vuile waszakken opruimen 

✓ Linnen aanvullen 
✓ Indien van toepassing couveuse/tafels,… afwassen 
✓ Karren aanvullen 
✓ Administratie  
✓ Vochtbalans opmaken 

 

Van 10.00   Voedingen 

Tot 14.00 Medicatie per os of per sonde 

       Verluieren 

  

12.30u Middagmaal 30’. Jullie mogen in het personeelsrestaurant gaan eten. U kan daar iets  

            kopen van warme maaltijd of een broodje, alsook slaatjes en drank. Indien u niets wenst  

            te kopen mag u daar uw eigen boterhammen opeten. Indien jullie op feestdagen of in  

            het weekend moeten werken, moet je zelf eten voorzien, daar het restaurant dan  

            gesloten is.  Wanneer jullie de late of nacht hebben is er de mogelijkheid dat jullie     

            mee op de afdeling eten. Wanneer u dit wenst kan u op voorhand iets gaan halen       

            in het personeelsrestaurant (open van 11u30 tot 13u45) en anders dient u zelf  

            iets te voorzien. In de keuken op de afdeling kunnen jullie gebruikmaken van de  

            microgolf en/of  oven indien gewenst. 

 

13.30u Administratie + patiëntenoverdracht 

 

14.30u  Einde shift 
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8.2 Avonddienst 

 

13.30u Patiëntenoverdracht 

Vanaf 14.00u 

De verpleegkundige taken lopen door doorheen heel de shift. Steeds gebonden aan het  
 voedingsmomenten/ verzorgingsmoment van die neonaat. Met name: 

 

✓ Bloednames, altijd glycemie bepaling bij infuus.   
✓ T° controle afhankelijk van het kind (om de 6 uur) 
✓ Sondevoeding en flesvoeding (5-6-7-8 voedingen). De voedingen staan steeds op 

volle uren  gepland. De kinderen met 8 voedingen moeten vrij stipt eten krijgen 
(om de 3uur). Kinderen met 6 voedingen (= om de 4 uur), is meer op vraag met 

maximum 5 uur tussen 2 voedingen. De voeding op vraag kan enkel als de toestand 
van de patiënt dit toelaat. 

✓ Medicatie per os of per sonde 
✓ IV medicatie toedienen 
✓ Bijvullen buret                                     op patiënt gebonden uren  

✓ Bereidingen onder de LAF kast  
• Bepaalde IV medicatie optrekken voor 24uur 
• Infuusleidingen vernieuwen 
• Spuitjes maken met de toevoegingen voor in de buret (bv Vamin, Ca, 

Na,…) 
• Vetten bereiden en aanschakelen 

✓ Controle parameters: elk uur 

 

17.30u Vochtbalans opmaken 

       Materiaal opruimen  en aanvullen 

✓ Patiënten karren 
✓ Infuuskarren 
✓ Medicatielokaal 

✓ Toegewezen taken zoals nazicht: transportmateriaal, keuken, karren/paal 1 

             

Van 17.00u Voedingen 

Tot 21.00u Medicatie per os of per sonde 

       Verluieren 

 

19u  Avondmaal 30’. Men kan voor de aanvang van de shift iets gaan halen in het   

  personeelsrestaurant (daar dit tot 13u45 open is) of zelf een maaltijd voorzien. 

 

19.30u Schriftelijke rapportering 

 

21.00u  Patiëntenoverdracht 

 

21.30u   Einde shift 
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8.3 Nachtdienst 

 

21u00 Patiëntenoverdracht      

 

Vanaf   De verpleegkundige taken lopen door doorheen heel de shift. Steeds gebonden aan het  

21.00u voedingsmomenten/ verzorgingsmoment van die neonaat. Met name: 

 

✓ Bloednames, altijd glycemie bepaling bij infuus.   
✓ T° controle afhankelijk van het kind (om de 6 uur) 
✓ Sondevoeding en flesvoeding (5-6-7-8 voedingen). De voedingen staan steeds op 

volle uren  gepland. De kinderen met 8 voedingen moeten vrij stipt eten krijgen 

(om de 3uur). Kinderen met 6 voedingen (= om de 4 uur), is meer op vraag met 
maximum 5 uur tussen 2 voedingen. De voeding op vraag kan enkel als de toestand 
van de patiënt dit toelaat. 

✓ Medicatie per os of per sonde 
✓ IV medicatie toedienen 
✓ Bijvullen buret                                     op patiënt gebonden uren  
✓ Bereidingen onder de LAF kast  

✓ Controle parameters: elk uur 

 

24.00u  Vochtbalans opmaken 

 

02u Maaltijd (zelf iets voorzien) 

 

Van 00.00u Voedingen 

Tot 07.00u Medicatie per os of per sonde 

       Verluieren  

 

06u00 Vochtbalans opmaken 

            Materiaal opruimen  en aanvullen 

  Schriftelijke rapportering 

 

06.30u Patiënten overdracht 

 

07.00u  Einde shift 
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9 Eerste stagedag 

9.1 Afspraken 

 

Wat breng ik mee? 

 

❖ Draag een mondmasker van zodra je het ziekenhuis betreed (COVID maatregelen). Op de 
afdeling kan u een chirurgisch masker voor tijdens de shift bekomen. 

❖ Gepast gesloten schoeisel 

❖ Indien u half lang of lang haar hebt, vragen wij u dit op te steken. Uw haar mag de schort niet 
raken. 

❖ Voorziet u op de warme temperatuur van de afdeling. Breng eventueel een flesje water en een 
deodorant mee. 

❖ Een schaar 

❖ Eventueel een notaboekje dat u in uw schort meedraagt om notities in te maken 
❖ Het is handig om de pagina’s m.b.t de organisatie van elke shift (pg 24-25-26 en 27) af te 

drukken en als leidraad in uw schort bij te hebben. 
❖ Een kopie van een (pas) foto voor in uw stage mapje van de afdeling. 
❖ Maaltijd zelf voorzien. 

 

Nota: alle documenten om in te vullen zoals de dagevaluatie, zelfevaluatie,… vindt u op de 
afdeling ter uwe beschikking. Deze dient u niet zelf af te drukken. Bij aanvang van de stage 

krijgt elke student een stage mapje met de nodige documenten. Het mapje dient ten alle tijden 
op de afdeling te blijven, zodat wij mentoren dit tussendoor kunnen nalezen en uw stage 
optimaal kunnen volgen. 

Enkel de uitgewerkte stagedoelstellingen dient men mee te brengen bij aanvang van de stage. 

 

9.2 Bereikbaarheid Campus Middelheim 

 

Met de auto 

❖ Vanuit Brussel (A12) 

• Neem de afrit voor het viaduct 
• Volg rechts richting Mortsel 
• Sla aan de tweede lichten linksaf 

• 500 m verder ligt ZNA Middelheim aan de linkerkant 

 

❖ Vanuit Brussel (E19)µ 
• Neem afrit 6 Mortsel – Hoboken 
• Volg richting Mortsel, sla aan de verkeerslichten linksaf 
• 500 m verder ligt ZNA Middelheim aan de linkerkant 

 

❖ Vanuit Gent 

• Neem afrit 5 Wilrijk - Berchem op de Ring rond Antwerpen 

• Sla bovenaan de afrit rechtsaf 

• Sla 500 m verder aan de vijfde verkeerslichten linksaf 

• 300 m verder ligt ZNA Middelheim aan de rechterkant 
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❖ Vanuit Nederland 

• Neem afrit 4 Berchem - Mortsel op de Ring rond Antwerpen 

• Sla bovenaan de afrit linksaf 

• Sla aan de verkeerslichten rechtsaf 

• Sla aan de volgende verkeerslichten terug rechtsaf 

• 300 m verder ligt ZNA Middelheim aan de linkerkant 

Parking 

De betaalparking van ZNA Middelheim is met een overdekte gang verbonden met de hoofdingang 

van het ziekenhuis. 

Deze parking is toegankelijk via de Floraliënlaan en via de Lindendreef en de oprit naar de 

hoofdingang. Je kan alle dagen, 24 u. op 24 u. gebruik maken van de parking. 

Bij het binnenrijden van de parking krijg je een parkeerticket uit de automaat. Hiermee betaal je, 

voor je je wagen ophaalt, aan de automaten aan de ingang van de parking. Daar staat ook een 

intercom waar je met eventuele vragen terecht kan.  

Als student dien je te betalen om de parking te gebruiken, net als veel personeelsleden onder ons. 

Je kan gratis parkeren op de middelheimlaan tussen de bomen. Let op de andere omliggende 

straten bieden enkel parkeermogelijkheid met een parkeerschrijf (slechts 2 uur tussen 9u en 19u).  

Met de fiets  

Je kan ook gebruik maken van de stadsfietsen van Velo Antwerpen. Meer info over de stadsfietsen 

en over de Velo-stations vind je op de website van Velo Antwerpen. 

Velo-station 268 bevindt zich op de Lindendreef, ter hoogte van de hoofdingang.  

Met het openbaar vervoer 

Zie website www.delijn.be  

9.3 Warm Welkom 

 

Wanneer je voor de eerste keer stage loopt in ons ziekenhuis als traject student (4de jaars) krijg je 
de eerste stage dag een “Warm Welkom”. Je wordt ontvangen aan Route 55 door de 
stagecoördinator om 8 u. Zij zal je verwelkomen in ons ziekenhuis en een rondleiding geven langs 
de belangrijkste plaatsen. Nadien brengt ze je tot de afdeling waar je verder de vroege shift 
meeloopt.  

9.4 ZNA Club 

 
Hartelijk welkom! 

Als dank voor uw stage binnen de ZNA, mag je gedurende het hele academiejaar 

genieten van de personeelsvoordelen. Bij een eerste bezoek aan de 

voordelenwebsite “znaclub.benefitsatwork.be” is een eenmalige registratie vereist. Nadien kan je 

eenvoudig gebruik maken van de kortingen door in te loggen met jouw e-mailadres en wachtwoord, 

opgegeven tijdens de registratie. De toegang blijft het volledige academiejaar geldig, waarin je stage 

valt. 

http://www.velo-antwerpen.be/
http://www.delijn.be/
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De gevraagde gegevens tijdens de registratie worden uitsluitend gebruikt voor de weergave van de 

website en diens functionaliteiten. Gelieve even de tijd te nemen om de registratie te vervolledigen. 

 

We wensen je alvast veel plezier met de kortingen! 

9.5 Stage-uren 

 

  

06.30 tot 14.30 u : Vroege dienst  

13.30 tot 21.30 u : Late dienst  

21.00 tot 07.00 u : Nacht dienst  

  

 

10 Laatste stagedag 

 

❖ Neem al je stagedocumenten mee om in te dienen in de school. Met uitzondering van het blad 
“de student stelt zich voor” en de evaluatie van de dienst. 

❖ Neem uw badge mee naar huis. Deze wordt gedeactiveerd voor onze afdeling maar wordt 

opnieuw ingesteld voor verdere stages binnen ZNA. 
❖ Gooi uw laatste vuil uniform gewoon in de oranje waszak. Verder hoeft u hiervoor niets te 

regelen. 

❖ Mogen wij je vragen om je kleedkastje proper en leeg achter te laten. Alvast bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot, wensen wij u alvast een fijne en leerrijke stage. 

 

Vriendelijke groeten 

 

Kelly, Meta, Nathalie en Mieke 

Stagementoren 
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11 Deze student stelt zich aan je voor 

 

Naam en Voornaam  

[Kleef hier je foto] 

Leeftijd / Geboortedatum   

Adres  

Telefoonnummer  

Opleidingsjaar  

School  

Stagebegeleider  

Mentor Bünger Meta, D’ hont Mieke, 

De Wolf Nathalie en Planckaert 
Kelly 

Stage van / tot  

Specifieke leerdoelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen  
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12 Bijlagen 

OPNAME- EN ONTSLAGCRITERIA N* ZNA 
ZIEKENHUIZEN 

 
De criteria worden beschreven waaraan een patiënt moet voldoen om te kunnen worden opgenomen op en ontslagen uit 
de afdeling. De conformiteit met deze criteria wordt geattesteerd in het patiëntendossier. Indien van de criteria wordt 
afgeweken, dan wordt dit vermeld en gemotiveerd in het patiëntendossier. 

 

Afdeling  

N* 

 

Opnamecriteria  

 

Ontslagcriteria 

 

  

• Baby met geboortegewicht tussen 2000 en 
2400gr en/of Post Menstruele leeftijd > 33 
Weken 

• Zwangerschapsduur tussen 33 en 36 6/7 
weken 

• Observatie van pasgeborenen waarvan de 
moeder (insulinedependente) diabetes heeft 

• Observatie van pasgeborene met verhoogd  
infectieus risico zonder duidelijke klinische  
symptomen 

• Observatie en eventueel niet invasieve 
respiratoire ondersteuning CPAP & O2 
therapie max 24 u van pasgeborenen die 
kreunen na bv sectio (TTN)beeld) 

• Observatie van pasgeborenen tijdens 
intraveneuze  medicatie toediening die 
cardiorespiratoire monitoring vereist 

• Adaptatieproblemen met betrekking tot  
ademhaling, temperatuurregeling, glycemie, 

…  

• Voedingsproblemen 

• Observatie omwille van medicatiegebruik 
moeder 

• Onbeschikbaarheid van de ouders (bv kind 
voor adoptie, moeder op afdeling intensieve 
zorg, …) 

• Fototherapie  

• Polysomnografisch onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

Criterium 1: zo Post Menstruele leeftijd >=36W 
+ G >=2.4kg, + geen nood aan sondevoeding, 
respiratoire ondersteuning, cardiovasculaire of 
neurologische monitoring en geen probleem 
met temperatuur- en glycemie huishouding 
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OPNAME- EN ONTSLAGCRITERIA NICU ZNA 
ZIEKENHUIZEN 

De criteria worden beschreven waaraan een patiënt moet voldoen om te kunnen worden opgenomen op en ontslagen uit 
de afdeling. De conformiteit met deze criteria wordt geattesteerd in het patiëntendossier. Indien van de criteria wordt 
afgeweken, dan wordt dit vermeld en gemotiveerd in het patiëntendossier. 

 

Afdeling 

NICU 

Opnamecriteria Ontslagcriteria 

 

  

• Baby met geboortegewicht onder 2000gr en/of 
Post Menstruele leeftijd onder 33 W 

• Ademhalingsmoeilijkheden waarvoor 
ondersteuning nodig is: 

- niet invasief: O2, CPAP , langer dan 24u 

- invasieve beademing, NO, … 

• Baby met ernstige aangeboren afwijkingen die 
mogelijk levensbedreigend zijn 

• Majeure chirurgische ingreep 

• Ernstige infectie-sepsis en/of petechiën met 
aantasting van de algemene toestand 

• NEC 

• Wisseltransfusie 

• Convulsies 

• Intracraniële Hemorragie 

• Matige / ernstige asfyxie 

• Hardnekkige of ernstige Hypoglycemie 

• Noodzaak TPN 

• Noodzaak DVC/VNC 

• Prematuur na verwijzing: 

- intra-uterien transport 

- non-booked antenataal transfert 

- extra-uteriene verwijzing 

• Neonaat tot Post Menstruele leeftijd 44W, vanuit 
de thuissituatie of via Spoed of doorverwijzing of 
met nood aan intensieve zorg of (bij gebrek aan 
exacte Post Menstruele leeftijd) 28 dagen 
postnataal 

 

 

Criterium 1: zo Post Menstruele leeftijd >=36W + 
G >=2.4kg, + geen nood aan sondevoeding, 
respiratoire ondersteuning, cardiovasculaire of 
neurologische monitoring 

 

Criterium 2: wanneer er geen nood meer is aan 
intensieve beademing, nCPAP, Optiflow, 
intensieve cardiorespiratoire en/of neurologische 
bewaking, chirurgische ingreep in de 
eerstvolgende dagen 

 

Criterium 3: dienst waar naar terugverwezen 
wordt geeft aan welke minimale voorwaarden 
(leeftijd, gewicht) moet voldaan zijn en welke de 
maximale behandeling is die zij aan de baby 
kunnen geven (infuus perifeer of met centrale lijn, 
sondevoeding, O2 …). Voorafgaand gebeurt 
telefonisch overleg hieromtrent.  

 

Afhankelijk van herkomst neonaat/prematuur: 

 
✓ Inborn baby van ZNA Middelheim: naar 

materniteit of naar huis: criterium 1 
✓ Intra of extra-uterien transport: 

- Naar materniteit ZNA Middelheim 
zo mama overgekomen is en nog op 
de materniteit verblijft; criterium 1 

- Naar verwijzend ziekenhuis terug: 

• Materniteit als mama reeds 
ontslagen is criterium 1 

• N*: criterium 2 en 3 
 

Uitzonderlijke situaties: 

✓ Bij erg langdurige opname, bij bereiken 
van Post Menstruele leeftijd 44 W: kan 
verwijzing naar dienst pediatrie, PICU of 
revalidatie-instelling gebeuren: criterium 
2en 3 

✓ Bij dreigende opnamestop: verwijzing 
van baby’s bij voorkeur naar andere ZNA 
N*dienst zoals ZNA Erasmus en Jan Palfijn 
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of naar NIC: zo nog niet voldaan wordt 
aan ontslag criteria 

✓ Uitzondering: op medische indicatie kan 
afgeweken worden van bovenstaande 
criteria: 

- zoals bij langdurige sondevoeding: 
naar huis na degelijk aanleren van 
sondevoeding aan ouders en 
geregeld zijn van materiaal en 
dergelijke:criterium 1 (met 
sondevoeding) 

- zoals lager ontslag gewicht 

- zoals in palliatieve setting 
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Staand Order sectio 
 

Urgentiegraad sectio - Staand Order – MI – dr. V. Slootmaekers 

 

Titel: code aanwezigheid sectio 

Auteur(s): dr. V Slootmaekers, kinderarts NICU ZNA Middelheim 

Beoordelaar(s): dr. G. Delanghe, neonatoloog NICU ZNA Middelheim 

Autorisator: dr. H. Van de Broek, neonatoloog NICU ZNA Middelheim 

 

Inleiding  

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een geplande en een niet-geplande 
sectio. 

In overleg met de gynaecologen wordt een niet geplande sectio aangekondigd aan de anesthesist 
en de kinderarts met een welomschreven code. 

 

Definities en Begrippen 

Code 1: Onmiddellijk gevaar voor het leven van moeder en/of kind.  Onmiddellijke verlossing 

is noodzakelijk. 

 

Code 2: Ernstig acuut materneel of foetaal lijden dat niet onmiddellijk levensbedreigend is, 

maar waarbij een verlossing noodzakelijk is. 

 

Code 3: Verlossing is noodzakelijk maar er is geen acuut materneel of foetaal lijden. 

 

Code 4: Verlossing kan gepland worden. 

 

 

Doelstellingen 

Enkel bij code 1 en bij een sectio met algemene narcose,  wordt een verpleegkundige van de 

NICU opgeroepen om mee naar sectio te gaan. 

 

Bij code 2 wordt de NICU verpleegkundige op de hoogte gesteld en is stand-by. Vroedvrouw 

gaat mee naar de sectio. (In overleg kan hiervan eventueel afgeweken worden bv zeer druk op 
verloskamer). 

 

Bij code 3 en code 4 gaat vroedvrouw mee naar de sectio. 

 

Toepassingsgebied  
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Anesthesie-gynaecoloog-vroedvrouw van verloskamer-kinderarts-NICU verpleegkundigen 

 

Werkwijze 

De gynaecoloog bepaald de urgentiecode van de uit te voeren, niet geplande sectio. Er wordt met 
de kinderarts gecommuniceerd dat er een niet geplande sectio zal worden uitgevoerd en de 
urgentiecode wordt hierbij meegedeeld.  

 

Referenties  

Internationale urgentiegraden voor niet geplande sectio caesarea. 
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Wasbeleid NICU 
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