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1 Voorstelling van de afdeling  

Welkom op het operatiekwartier van het Koningin Paola Kinderziekenhuis. Het operatiekwartier bestaat uit twee 

zalen en een ontwaakkamer. Het is de ideale omgeving om als student veilig te leren in een acute setting. We 

werken in een team waarbij iedereen dagelijks een andere functie uitvoert, en de operatieve ingrepen ook zeer 

gevarieerd zijn.  

 

Het ganse team heet je van harte welkom en we wensen je een leerrijke stage.   

  

2 Contactgegevens  

 Adres:   ZNA Paola Kinderziekenhuis  

    Lindendreef 1  

    2020 Antwerpen  

    03 280 20 69 Planningscoördinator operatiekwartier 

03 280 20 64 Operatiezaal verpleegkundige 

  

 Afdelingshoofd:  Cindy De Beul  

     Cindy.debeul@zna.be  

     03 280 20 46  

  

 Mentoren:  Debby Callaert: debby.callaert@zna.be 

Peggy Jacobs: peggy.jacobs@zna.be 

Melissa Van Frausum: melissa.vanfrausum@zna.be 

     

 

3 Afdelingsplan  

Onze dienst is gelegen op het gelijkvloers van het Koningin Paola Kinderziekenhuis. Het operatiekwartier 

bestaat uit twee operatiezalen, een recovery (PAZA), een steriele gang met steriel magazijn en een niet steriel 

gang. 
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3.1 Grondplan (via: Digihuis / Ondersteunend / Grondplannen / MI / PA)

Ingang 

operatiekwartier 

OK2 

Ingang kinderziekenhuis 

OK1 

PAZA 
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 4 Patiëntenpopulatie  

Onze patiëntenpopulatie is heel gevarieerd van baby tot jong volwassene. De meeste van onze patiënten zijn 

bang voor het onbekende en daarom is het ook onze taak ze op te vangen, te troosten en te begeleiden. Als we 

ze zo goed mogelijk proberen voor te bereiden, kunnen we misschien al een deel van hun angsten wegnemen. 

 

Niet alle kinderen die hier geopereerd worden zijn ernstig of acuut ziek. Er is dagelijks een afwisseling van 

routine ingrepen en hoogdringende operaties. Hoe groot of klein de ingreep ook is, het is steeds van grote 

impact op het kind en zijn directe omgeving. Daarom is het belangrijk dat wij zowel kind als ouder zo goed 

mogelijk op te vangen en te begeleiden.   

 

De verschillende disciplines op het operatiekwartier zijn: 

- Wekelijks 

o Orthopedie 

o Algemene chirurgie 

o NKO 

o MFC en tandheelkunde 

o Oftalmologie 

o Urologie 

o Gastro-enterologie 

o Medische beeldvorming onder narcose 

- Sporadisch 

o Plastische heelkunde 

o Gynaecologie 

o Neurochirurgie 
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5 Verwachtingen naar de student toe  

5.1 Algemeen  

Een nieuwe en hopelijk leerrijke stageperiode is voor jou aangebroken. Gedurende minstens 3 weken 

behoor je tot ons verpleegkundig team en krijg je de mogelijkheid om actief deel te nemen aan het 

dienstgebeuren, rekening houdend met het academiejaar waarin je je bevindt.  

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.   

 

Het spreekt voor zich dat je netjes op dienst verschijnt en dat je steeds beleefd bent, naar het 

personeel toe, maar ook zeker naar de patiënten en hun ouders toe. Je draagt vanaf je je op de 

afdeling begeeft steeds zonekledij (voorzien vanuit het ziekenhuis). Je schoeisel is steeds proper, en 

je haar indien mogelijk goed samengebonden. Zoals steeds in de zorg worden hier ook geen juwelen 

gedragen en is het gebruik van nagellak niet toegelaten. 

Je bent hier om te leren. Aarzel dus niet om vragen te stellen, wij zijn er om je te helpen! Je 

leerproces ligt hier voor een groot stuk in je eigen handen. Deel je leerdoelen met de mentoren en 

bespreek je dagelijkse betrachtingen met de begeleidende verpleegkundige. Initiatief wordt zeer 

gewaardeerd, zolang dit eerst besproken wordt. Alles wat je doet, kom je rapporteren en dit 

mondeling en/of schriftelijk. 

Bij problemen kan je je wenden tot je stagebegeleid(st)er, de hoofdverpleegkundige, je mentor of 

de verpleegkundige van de afdeling. Zij zullen graag het probleem met je bespreken en een oplossing 

trachten te zoeken. Wij rekenen er op dat onze stagairs steeds eerlijk zijn en hun 

verantwoordelijkheid opnemen. 
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5.2 Praktische afspraken 

- Op het operatiekwartier dragen we zonekledij, het groene uniform van het operatiekwartier. 

Deze kan je vinden aan de kleedkamer van het OK. Wanneer je een operatiezaal betreedt draag 

je steeds een chirurgisch mondmasker en een haarkapje. 

- Het dragen van een badge, met naam en functie, is verplicht. Deze badge geeft je toegang tot 

liften, de afdeling, … en is te verkrijgen op de dienst HR-Middelheim, route 160. De HR-dienst 

is geopend elke maandag en donderdag van 08u tot 16u. Het is eveneens mogelijk om je badge 

zelf aan de kiosk ter hoogte van de personeelsrefter af te halen met je e-ID. 

- Je hebt een verzorgd voorkomen, draagt gesloten schoenen, niets met lange mouwen en geen 

juwelen. Je zorgt dat je nagels kort geknipt zijn en nagellak/kunstnagels zijn verboden. 

- Indien je te laat of ziek bent, verwittig je steeds de dienst op 03/280 20 69 of 03/280 20 64. 

- Studenten moeten zich houden aan het arbeidsreglement van ZNA. Dit kan je vinden via de 

ZNA-website. (Werken bij ZNA >> stages >> studenten patiëntenzorg >> belangrijke info >> 

arbeidsreglement) 

- Maaltijden kan je zelf voorzien of aankopen in het personeelsrestaurant. Koffie, thee en water 

zijn gratis beschikbaar. 

- De parking is betalend (€7/dag) en de afgesloten fietsenstalling (gratis) is enkel toegankelijk 

met de personeelsbadge. 

- Roken is enkel toegelaten buiten de diensturen en in de daarvoor voorziene ruimtes. 

(Arbeidsreglement ZNA artikel 21) 

- Voor de start van deze stage lees je deze infobrochure en neem je de kwaliteitswaaier door die 

je kan terugvinden op de ZNA-website. (Werken bij ZNA >> stages >> documenten >> 

kwaliteitswaaier) 

- Handhygiëne is enorm belangrijk binnen een ziekenhuisomgeving. Binnen ZNA wordt er gewerkt 

met het gel-in, gel-out principe. 

- Iedereen houdt zich aan het beroepsgeheim. 

 

5.3 Leerdoelen  

  
Je eigen leerdoelen kan je steeds onder handen nemen, daarnaast zijn er enkele doelen die wij als 

afdeling van de student verwachten. 

- Organisatie: inzicht verkrijgen in het verloop van een dagopname en de organisatie op de 

afdeling 

- Verpleegkundig: inzicht krijgen in de verschillende rollen die de verpleegkundigen op de 

afdeling opnemen 

- Anesthesie: inzicht krijgen in de algemene organisatie van de inductie van een kind 
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- Patiënt en ouders informeren over de te ondergane ingreep en het verloop van de 

inductie/ontwaken 

- Communicatie aangepast aan de leeftijd en op het niveau/behoeften van de patiënt (en 

zijn/haar ouders/vertrouwenspersoon) 

- Rapportage zowel mondeling als schriftelijk 

- Omgaan met het pijnbeleid en de verschillende observatieschalen naargelang leeftijd/niveau 

van het kind 

- Beperkte wondzorg 

 

5.4 Evaluaties  
  

Laat dagelijks je stage-evaluatie invullen door de verpleegkundige met wie je hebt gewerkt. Zo 

beschikken de stagementor en -begeleid(st)er over voldoende informatie om je eindevaluatie te 

doen. 

We proberen halverwege je stageperiode een tussentijdse evaluatie te organiseren, waarna je je 

leerdoelen kan bijwerken en eventuele bezorgdheden uitgebreid kan bespreken. Normaal gezien is 

er dagelijks minstens één mentor aanwezig op de afdeling met wie je problemen of vragen steeds 

kan bespreken. Je hoeft hiervoor zeker niet te wachten op een evaluatiemoment. 

De eindevaluatie is een terugblik op je functioneren gedurende de ganse stageperiode. Je stage 

dagziekenhuis wordt samen geëvalueerd met je stage operatiekwartier. Dit gebeurt in het bijzijn 

van jezelf, een mentor en je stagebegeleider (indien de mogelijkheid bestaat). Het is de bedoeling 

om alle partijen aan het woord te laten.   

 

6 Dagindeling  

Gespreid over de dag worden de patiënten in het dagziekenhuis opgenomen. Hierdoor is er geen 

vaste dagindeling op onze afdeling. We beginnen om 7u met de eerste opnames en deze staan 

normaal om 8u gepland op het operatieprogramma.  

Per patiënt is er een proces dat wordt doorlopen. Dit overzicht geeft een overlap van het 

chirurgisch dagziekenhuis en het operatiekwartier weer. 

- Administratieve opname 

- Uitleg i.v.m. dag verloop afhankelijk van soort ingreep 

- Nazicht door assistent pediatrie met eventueel overleg supervisor/anesthesist 

- Begeleiden van patiënt en ouder in operatiekwartier 

- Inductie van de patiënt, waarna de ouder naar buiten begeleid wordt 

- Afwerking inductie en installatie van de patiënt 

- Uitvoeren van de operatie, verpleegkundige als omloop of instrumentist 

- Patiënt wakker maken en naar recovery brengen (+zaal opruimen) 

- Verdere observatie van ABC tot patiënt wakker is 

- Brengen / laten afhalen van patiënt en installeren op de kamer van het dagziekenhuis met de 

nodige uitleg i.v.m. het verdere verloop 

- Observatie patiënt rekening houdend met pijn/drinken/eten/verzorging/… 

- Ontslag patiënt met duidelijke uitleg i.v.m. nodige richtlijnen na operatie/anesthesie 
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7 Eerste stagedag  

Je start steeds met een vroege dienst (7u – 15u). Tijdens je eerste stagedag krijg je een 

rondleiding op de afdeling. 

De overige uren worden in samenspraak vastgelegd. De verschillende shiften op het 

operatiekwartier: vroege (8u-16u), dagdienst (9u-17u) en late (12u-20u).  

Ter voorbereiding van de eerste stagedag stuur je minimaal één week op voorhand een mail naar 

Cindy (hoofdverpleegkundige) en de mentoren. Vergeet ook zeker niet om de verplichte OLM’s te 

volgen die je voor je stage bij ZNA dient te doorlopen. Deze brochure dient gelezen te zijn en de 

belangrijkste zaken dien je reeds op voorhand opgezocht te hebben.  

Als je goed voorbereid op stage komt verhoog je zo zelf je leerkansen en mogelijkheden op deze 

stage.  

Tot binnenkort!  

  


