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1 Voorstelling van de afdeling 

Beste student, 

Welkom op de afdeling Pediatrische Polikliniek,  

Gedurende enkele weken behoor je tot het verpleegkundig team van de polikliniek en krijg je de 
mogelijkheid om actief deel te nemen aan het dienstgebeuren, rekening houdend met het leertraject 
waarin je je bevindt. 

De Pediatrische Polikliniek bestaat uit 2 diensten: 

- P1, route 25 : hier vinden de consultaties van de dokters in verschillende disciplines plaats 
(pediatrie, endocrinologie, diabetologie, neurologie, gastro-enterologie, nefrologie, 
reumatologie, immunologie en genetica) en kan je als student een consultatie bijwonen. 

- P2, route 30 : hier vinden de consultaties plaats van neonatologie, , cardiologie, pneumologie 
en hematologie.  Ook worden hier de verschillende verpleegkundige taken uitgevoerd en krijg 
je als student de kans om aangeleerde technieken en sociale vaardigheden om te zetten in de 
praktijk.  

Volgende verpleegkundige taken worden uitgevoerd: 

• Labo (bloedafname, urineafname, NFA, inspuitingen Sc of IM., …). 
• Waterstofbelastingstesten. 
• Huidpriktesten voor allergie. 
• EEG en slaapEEG. 
• Longfunctietesten. 
• EKG. 

Dagindeling: 

Er is geen vaste dagindeling op de polikliniek omdat dagelijks andere dokters raadpleging doen, 
waardoor het werk en de indeling ervan regelmatig aangepast moeten worden. 

Dit maakt het soms moeilijk voor studenten om een duidelijk overzicht te behouden, daarom wordt elke 
student dagelijks toegewezen aan één verpleegkundige, waarmee je samen haar functies uitvoert. Alle 
toewijzingen vind je terug in de kaft van onze urenlijst. Naargelang welke verpleegkundige functie je 

uitvoert, wordt de dagindeling aangepast. Volgende indelingen zijn mogelijk: van 8u tem. 17u, van 8u 
30 tem. 17u,  van 9u tem. 17u of 18u. 

2 Contactgegevens 

Adres:   ZNA Paola kinderziekenhuis 
   Lindendreef 1 
   2020 Antwerpen 
   03 280.20.88 

 
Stagecoördinatoren:  Kim van de Vyver  Sarah Luyten 
   kim.vandevyver@zna.be sarah.luyten@zna.be 
   03/280.21.96   03/280.30.56 
    
 

Hoofdverpleegkundige:   Cindy De Beul 
   Cindy.debeul@zna.be 

   03/280.20.46 

 
Mentoren:   Katrin Geenen   Marisa Vervoort 
   Katrin.geenen@zna.be  Marisa.vervoort@zna.be 
   03/280.20.88   03/280.20.88  
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3 Grondplan 

Zie volgende link, 

http://digihuis.zna.local/Ondersteunend/Grondplannen/Plannen/MI_P._00.pdf 

 

Grondplan route 25(P1) en route 30(p

 

4 HR 

Contact:  
   MijnHR3@zna.be       
                            03/217.73.00 
 

Openingsuren: elke werkdag van 8u. – 16u. op bovenstaand nummer. 

5 Bereikbaarheid 

Info over de bereikbaarheid en parkeermogelijkheid van het ziekenhuis is beschikbaar op de ZNA-
website:  
PA: http://www.zna.be/nl-
BE/overZNA/Sites/ZNA%20Koningin%20Paola%20Kinderziekenhuis/Bereikbaarheid.aspx 

http://digihuis.zna.local/Ondersteunend/Grondplannen/Plannen/MI_P._00.pdf
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/Sites/ZNA%20Koningin%20Paola%20Kinderziekenhuis/Bereikbaarheid.aspx
http://www.zna.be/nl-BE/overZNA/Sites/ZNA%20Koningin%20Paola%20Kinderziekenhuis/Bereikbaarheid.aspx


Welkom studenten P2 pediatrie polikliniek ZNA Paola kinderziekenhuis 

8/7/2022  Cindy De Beul 5 / 7 

6 Richtlijnen 

6.1 Uniformen 
• Het uniform : 

Het uniform wordt aangeboden door het ziekenhuis en is te verkrijgen op de linnenkamer, route 40.  
Deze is geopend elke weekdag van 8u - 9u en van 13u30 - 15u30. 

Voor de eerste dag, zie hoofdstuk 7. 

 
• De badge : 

Het dragen van een badge, met naam en functie is verplicht, deze badge geeft je tevens toegang tot 

liften, kleedkamers, …  

Voor de eerste dag, zie hoofdstuk 7. 

 

• Algemeen : 
- Een verzorgd voorkomen. 
- Gesloten schoenen dragen. 

- Geen onderkleding met lange mouwen. 
- Nagels kort geknipt en nagellak of kunstnagels zijn verboden. 
- Geen juwelen dragen. 
- Haartooi : verzorgd, lang haar moet samengebonden worden 

6.2 Kleedkamers 

Elke student krijgt een locker toegewezen in de kelder van het Paola kinderziekenhuis.  

6.3 Algemeen 
• Dienst steeds verwittigen bij te laat komen of ziekte op tel. 03/280.20.88. 
• Studenten moeten zich houden aan het arbeidsreglement van ZNA. (terug te vinden op de 

ZNA-website ◊a) 
• Maaltijden: kan je zelf voorzien of aankopen in het personeelsrestaurant. Koffie, thee en water 

zijn gratis beschikbaar. 

• Parking: is betalend. 
• Fietsenstalling: afgesloten, enkel toegankelijk met personeelsbadge. 
• Roken: is enkel toegestaan buiten de diensturen en in de voorziene ruimtes. 

(Arbeidsreglement ZNA artikel 21) 

6.4 Verwachtingen naar student toe : 
• Voor start stage deze infobrochure en de kwaliteitswaaier lezen (terug te vinden op de ZNA-

website ◊b) 
• Voor start stage contact nemen met de mentoren voor de stage-uren, eventuele schooluren 

tijdens stage en het aantal te presteren uren door te geven. En dit minimaal één week op 
voorhand.  

• Doe thuis al het nodige opzoekwerk, zodat je bent voorbereid. 
• Met vragen kan je steeds terecht bij alle verpleegkundigen. 
• Verschillende technieken kan je hier oefenen, onder begeleiding van een   

      verpleegkundige, grijp je leerkansen en toon gepaste initiatiefname.      

• Informeer steeds alle ouders en kinderen, aangepast aan de leeftijd, vooraleer je begint  
met een onderzoek of test, zodat ze minder angstig zijn en betere medewerking  

      verlenen. 
• Denk steeds aan handhygiëne, in ZNA wordt de gel-in, gel-out methode toegepast. 
• Houden aan beroepsgeheim. 

• Observeer en rapporteer indien nodig. 
• Vraag regelmatig feedback en pas gegeven tips toe. 1x/ dag schriftelijke feedback laten   
      invullen door verpleegkundige met wie je samenwerkt. Zo beschikt de stagementor en 
      stagebegeleidster over voldoende informatie om de evaluaties te doen. Gebruik de uniforme    
      evaluatieformulieren van ZNA (te vinden op de site) 
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• Op het einde van de stageperiode enquête studententevredenheid op de computer op de 

afdeling invullen. 

7 Afspraken eerste stagedag 

• Neem het ingevulde blad deze student stelt zich aan je voor (bijlage 1) mee bij aanvang 
van je stage en geef dit aan je mentor op de afdeling.  

• De school staat in voor de rondleiding op de eerste stagedag, uitgezonderd de 4de jaars- 
studenten. Zij worden verwacht om 8u, op route 55 en worden door de stagecoördinator 
rondgeleid.  

• Tijdens de rondleiding bekomen jullie een personeelsbadge en gaan jullie langs de 
linnenkamer(route 40) voor het ophalen van jullie uniformen en wordt er een locker 
toegewezen. 

• Na de rondleiding: in uniform aanmelden op P2, route 30, start dienst om 09u. 

 

◊a Arbeidsreglement  

ZNA-website » werken bij ZNA » stages » studenten patiëntenzorg » belangrijke info » 
arbeidsreglement 

◊b Kwaliteitswaaier 

ZNA-website » werken bij ZNA » stages » documenten » kwaliteitswaaier 
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Bijlage 1 Deze student stelt zich aan je voor 

 

Naam  

[Kleef hier je foto] 

Leeftijd  

Opleidingsjaar  

School  

Praktijklector  

Mentor  

Stage van / tot  

Specifieke leerdoelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen  

 

 

 

 

 

 

 


