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1 Voorstelling van de afdeling 

Welkom op de afdeling pediatrie van het Koningin Paola Kinderziekenhuis. Wij zijn een algemene 

hospitalisatie-afdeling waar kinderen verpleegd worden met zeer uiteenlopende ziektebeelden. Het 

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

 

De medische en verpleegkundige leiding is als volgt:  

 
• Pediaters:  

- Dr. N. Segers  

- Dr. S. Van Steijn 
- Dr. D. Klink  
- Dr. E. Peeters 
- Dr. S. Ryckx 

- Dr. G. Stevens 
- Dr. C. Van Rossum 
- Dr. L. Van Kesteren 

- Dr. M. Van den Akker 
- Dr. N. Wardenier  

 
 

• Hoofdverpleegkundige:  
- Brigitte Janssen 

 

• Adjunct verpleegkundige:  
- Heidi Lardon 

2 Contactgegevens 

Adres: ZNA Paola Kinderziekenhuis 

 Lindendreef 1 
 2020 Antwerpen 

 03 280 21 60 (P5) 
 03 280 22 60 (P7-P8) 
 
 
Afdelingshoofd: Brigitte Janssen 
 brigitte.janssen@zna.be 
 03 280 35 17 

 
Adjunct verpleegkundige : Heidi Lardon 
                                            Heidi.lardon@zna.be 
                                          03 280 25 98 
 
Mailbox mentoren: studentenmentoren.pediatrie@zna.be 

 

Graag hadden we 2 weken op voorhand je wensen gekregen. Weet wel dat wensen geen eisen 

zijn. We trachten er wel rekening mee te houden. (4 wensen en 1 vrij weekend) 

 

Bij vragen ivm stage-uren gelieve contact op te nemen met Heidi Lardon of via mailbox mentoren. 

 
 
 

 
 

mailto:brigitte.janssen@zna.be
mailto:Heidi.lardon@zna.be
mailto:studentenmentoren.pediatrie@zna.be
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Mentoren:                   °    Heidi Van der Wildt 

▪ Marius Merchiers 
▪ Babette Verrept 
▪ Sally Buijsen 
▪ Liesbeth Haak 
▪ Jeroen Claessens 

▪ Ilse Van Nederkassel  

3 Eerste stagedag 

Je start steeds met een vroege dienst of in functie van afspraken met de school. Tijdens je eerste 

stagedag krijg je een rondleiding op de afdeling en krijg je een mentor toegewezen. 

3.1 Diensturen 

 
• Vroege dienst : 6u.45u - 14u.45 
• Late dienst : 13u.45 - 21u.45 
• D44 : 11u.30 – 19u.30 
• Nachtdienst : 21u.15 – 7u.15  

3.2 Afspraken 
- De eerste stagedag toon je je stage-doelstellingen aan je verantwoordelijke 

mentor of diegenen die haar/hem vervangt, zodat we weten wat je graag allemaal 

wil realiseren tijdens je stageperiode ( via het formulier ‘Student stelt zich aan je 

voor’) 

- Bij ziekte/afwezigheid gelieve de dienst zo snel mogelijk te verwittigen als ook de 

school. 

- Zorg ook steeds dat je je badge zichtbaar draagt!! 

4 Afdelingsplan 

Onze dienst is gelegen op de eerste en tweede verdieping van het Koningin Paola Kinderziekenhuis. 

Op elke dienst/verdieping bevindt zich een verpleegpost. 

De afdeling pediatrie bevat in totaal 13 éénpersoonskamers (waarvan 1 negatieve drukkamer), 2 

isolatieboxen, 14 tweepersoonskamers, 5 afzonderlijke kamers met sas. Op elke kamer is een TV 

voorzien, een telefoon, en een koelkastje. Aanvraag voor internet is ook mogelijk en is gratis. 

Op de eerste verdieping is een speellokaal voorzien waar patiëntjes die niet-infectieus zijn kunnen 

gaan spelen, knutselen,… onder toezicht van een spelbegeleider.  

Op het tweede verdiep is een klaslokaal voorzien voor de kleuters en eveneens een klaslokaal voor 

de lagere schoolkinderen.  Ook hier is een speellokaaltje waar niet-infectieuze kinderen onder 

begeleiding van de ouders kunnen spelen.  
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5 Patiëntenpopulatie 

Sinds 2 april 2013 vormen P5, P7 en P8 één grote pediatrische afdeling. 

Dit heeft als resultaat dat wij een zeer uitgebreid aanbod hebben aan pathologieën. 
Wat kan je zoal verwachten op onze afdeling: 

• Luchtweginfecties: bronchitis, bronchiolitis, pneumonie, RSV, mycoplasma, astma,… 

• Meningitis 

• Kinderziekten: windpokken, bof, … 

• Griep 

• Tuberculose 

• Urineweginfectie, pyelonefritis, nefrotisch syndroom en andere nefrologische aandoeningen 

• MRSA 

• Gastro-enterologische aandoeningen: 

- Infectieus: salmonella, adeno-virus, campylobacter, giardia lamblia, shigella, e-coli, 

rota, … 

- Niet-infectieus: pH-metrie, scopie, oppuntstelling gastrologie, voedingsproblemen,… 

• Diabetes 

• Dermatologische aandoeningen: impetigo, eczeem, … 

• Slaaponderzoek, slaap-EEG 

• Neurologie: epilepsie, ventrikeldrain, … 

• Orthopedie: breuken, multi-level, pinning, tractie, … 

• Chirurgie: appendectomie, nissenplastie, hypospadia, liesbreuk, … 

• Kinderen met koorts 

• Virale infecties 

• Hematologie 

• Opvolging  oncologische patiënten  

• Metabole, endocrinologische en  reumatologische aandoeningen 

• … 

 
 

Meest voorkomende technieken 

 

• Mantoux 

• Bloedafname (veneus, capillair) 

• Urinekweek (midstream, zakje, sondage) 

• Infuus prikken/ bijvullen 

• Medicatie toedienen (PO, IR, IV, SC, IM,…) 

• Testen op urine en stoelgang 

• Aërosol, puffs en zuurstof toedienen 

• Aspireren 

• Maagsonde plaatsen 

• Sondevoeding toedienen 

• Maagtubage 
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• Wondverzorging 

• Gipsverbanden en tracties 

• Voorbereiden OK- patiënten 

• … 

6 Verwachtingen naar de student toe 

6.1 Algemeen 

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

behoort 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. 

 

Met deze stage hopen we een bijdrage te leveren aan jouw opleiding tot een volwaardige 

verpleegkundige. 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 zal hier een beeld krijgen over de werking van een pediatrische afdeling, zowel wat betreft 

infectieziekten, diabetes, chirurgie, orthopedie, hematologie, neurologie en zoveel meer. 

Je krijgt ook de kans om de aangeleerde technieken en sociale vaardigheden om te zetten in de 

praktijk en deze eventueel te verbeteren en/of te verfijnen. Hierbij krijg je de kans met kinderen en 

hun ouders, collega-studenten, verpleegkundigen en geneesheren om te gaan. 

Houd goed de ogen open, neem initiatief en je zal aan het einde van deze stageperiode vele 

ervaringen rijker zijn. Je bent hier om te leren. Aarzel dus niet om vragen te stellen, wij zijn er om 

je te helpen! 

Bij problemen kan je je wenden tot je stagebegeleid(st)er, de hoofd/adjunct verpleegkundige, je 

mentor of je toegewezen verpleegkundige 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! 

6.2 Per opleidingsjaar 

Tweedejaars 

Als tweedejaarsstudent is deze stage een kennismaking met de afdeling pediatrie. Je krijgt de kans 

om de op school aangeleerde technieken op de afdeling bij te wonen en onder toezicht in te oefenen.  

Je wordt steeds aan een verantwoordelijke verpleegkundige gekoppeld die je zal begeleiden. 

Verwacht wordt dat je mondeling kan doorbriefen en dat je het parameterblad en de vochtbalans 

correct leert invullen. Op rustige momenten kan je de kinderen die alleen zijn gezelschap houden 

door met hen te spelen, kan je gepoetste kamers terug opdekken, pampers controleren,…. 
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Bedoeling is om zelf zoveel mogelijk initiatief te nemen en je dag evaluaties regelmatig te laten 

invullen. 

Derdejaars/vierdejaars 

Op het einde van je derde jaar wordt er van je verwacht een volwaardige verpleegkundige te zijn. 

Op onze afdeling zal je dan ook de totaalzorg van enkele patiënten volledig zelfstandig moeten 

kunnen organiseren. Hierbij komt ook het administratieve luik, wat wil zeggen het nauwkeurig 

invullen van het elektronisch verpleegdossier en de nodige rapportages (mondeling en schriftelijk). 

Bij de dienstoverdracht zal je een mondelinge briefing volgens ISBARR-principe geven over de 

patiënten waarvoor jij verantwoordelijk bent. 

Alleen zo kan je je vaardigheden en zelfstandigheid vergroten. Daarnaast proberen we je attitude 

en omgang met patiënten, verpleegkundigen, artsen en medestudenten te optimaliseren.  

Er wordt eveneens van je verwacht dat je een opname en ontslag van een patiënt volledig zelfstandig 

kan uitvoeren. 

Mede met dit alles zou je in staat moeten zijn je opleiding/stage tot een goed einde te brengen.  

Deze verwachtingen zijn uiteraard gerelateerd aan de fase waarin je je in het academiejaar bevindt. 

6.3 Leerpunten 

Aan iedere student zal gevraagd worden wat de leerpunten/stagedoelstellingen 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? 

Eerste jaar 

- Bijwonen van babybadje 

- Bedbad 

- Hulp bieden bij wassen aan lavabo 

- Bedden opmaken 

- Mond-oog en neusverzorging 

- Opnemen van vitale parameters 

- Subcutane inspuitingen 

- Glycemie bepalen 

- Orale medicatie toedienen (+ berekenen) 

- Baby eten geven en verschonen 

- Bijwonen van verscheidene verpleegkundige handelingen + observatie 

- Omgaan met een ziek kind en zijn sociale omgeving 

- Omgaan met leden van team 

- Controle parameters 
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Tweede jaar 

- Veneuze bloedname kunnen uitvoeren bij grotere kinderen 

- Intraveneuze medicatie toedienen 

- Interpreteren van verpleegdossier en invullen van vochtbalans en parameterblad 

- Babybad onder toezicht en later eventueel zelfstandig uitvoeren 

- Vlot berekenen van medicatie 

- Berekenen en toedienen van sondevoeding 

- Wondzorg volgens basisprincipe 

- Maagsonde plaatsen 

- Nasofaringeaal aspiraat (NFA) 

- Toedienen van zuurstof 

- Urinezakje kleven 

- Urinesondage bij meisjes 

Derde jaar 

- Totaalzorg van patiënten 

- Verantwoordelijkheid dragen over een gedelegeerde taak 

- Dienstoverdracht uitvoeren volgens ISBARR-principe 

- Administratie 

- Capillaire en veneuze bloedname 

- Prikken van infuus 

- Urinesondage bij meisjes 

- Toedienen en berekenen van insuline 

- Schriftelijke en mondelinge rapportage 

- Volledige opname en ontslag 

Specifieke aandachtspunten 
• M.b.t. waarden en normen op de afdeling: 

- Wees beleefd en correct in elke situatie 

- Besteedt aandacht aan je attitude en voorkomen 

- Assertiviteit wordt aanvaard wanneer deze toegepast wordt in de juiste vorm 

- Stel vragen bij twijfel. We hebben liever teveel vragen dan één te weinig. 

- Wees collegiaal naar je medestudenten toe, onafhankelijk de opleiding of academiejaar 

- Neem je verantwoordelijkheid op 

- Wees eerlijk 

- Laat geen werk liggen voor een ander 

-  

• Algemene aandachtspunten: 

- Tracht bij twijfels of problemen deze zo snel mogelijk te bespreken met je mentor, de 

hoofdverpleegkundige of een andere verpleegkundige. Het zou jammer zijn er een hele 

stageperiode mee rond te lopen 

- Vraag steeds hulp bij enige twijfel 
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- Rapportering is noodzakelijk voor een goede werking. Als je de zaal verlaat, zorg dan 

dat je belangrijke informatie steeds mondeling hebt doorgebriefd. 

- Nazorg is heel belangrijk: laat alles ordelijk achter, vraag of de mensen nog iets nodig 

hebben, ruim op 

- De patiënt blijft centraal 

- Probeer opdrachten steeds af te werken. Indien dit niet mogelijk is door bepaalde 

omstandigheden, geeft dit steeds door aan de verpleging zodat dit alsnog kan 

afgewerkt worden. 

6.4 Evaluaties 

     Dag-evaluatie 

Op jouw initiatief zal de verpleegkundige waaraan je bent toegewezen samen met jou je 

functioneren bespreken en iets noteren. Op de afdeling pediatrie hebben we eigen dag-evaluatie 

formulieren. Bij aanvang van de stage krijg je voldoende formulieren voor de gehele stageperiode. 

Dag-evaluaties van de school worden niet gebruikt op onze afdeling. Hoe beter je deze dag-

evaluaties laat invullen, hoe beter we je tijdens de tussentijdse-en eindevaluatie kunnen 

evalueren. 

     Tussentijdse evaluatie 

In de mate van het mogelijke krijgt de student een tussentijdse evaluatie. 

Het tijdstip van deze terugkoppeling op jouw functioneren is afhankelijk van het aantal weken dat 

je hier stage loopt. 

Dit gebeurt in het bijzijn van jou, een mentor, zo nodig hoofdverpleegkundige en stagebegeleider. 

 

Deze feedback geeft jou de mogelijkheid om bij te sturen waar nodig, waardoor je je verdere 

stage aan deze aandachtspunten kan werken. Ook positieve bevindingen komen aan bod. 

Ook jijzelf krijgt de mogelijkheid bepaalde zaken te vermelden indien nodig (bijvoorbeeld 

problemen met verpleegkundige, omgang met bepaalde patiënt). 

     Eindevaluatie 

Dit is een terugblik op je functioneren gedurende de ganse stageperiode, rekening houdend met 

de tussenevaluatie. 

Dit gebeurt in het bijzijn van jezelf, een mentor, indien nodig hoofdverpleegkundige en je 

stagebegeleider. Het is de bedoeling om alle partijen aan het woord te laten.  

Er zal ook gevraagd worden om zelf een evaluatieformulier in te vullen. Ook wij als 

verpleegkundige kunnen nog elke dag iets bijleren! 
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7 Dagindeling 

Patiëntentoewijzing 

We werken op onze afdeling volgens integrerende verpleging.  

Elke verpleegkundige krijgt de totaalzorg over enkele patiënten. Door deze manier van werken 

trachten we de vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverlener te optimaliseren. 

Als student zal je toegewezen worden aan één verpleegkundige. Met deze verpleegkundige 

verzorg je zijn/haar patiënten. We trachten jullie zoveel mogelijk aan de stagementoren van de 

dienst te koppelen, maar dit is niet altijd mogelijk. 

Onze afdeling pediatrie bestaat uit ‘twee gangen’, p7-p8 op het tweede verdiep en p5 op het 

eerste verdiep. Je volgt dus ook de verpleegkundige of mentor aan wie je bent toegewezen naar 

de afdeling waar hij of zij gepland staat. 

 

 

Wanneer Wat 

06.45 u. Briefing door de nachtverpleegkundige aan de vroege dagdienst volgens ISBAR-

principe 

Patiëntentoewijzing (integrerende verpleging) 

07.30 u. Medicatie geven, Bloedafname, nasofaryngeale aspiraten, … na controle 
patiëntenidentificatie 

Ouders moeten zelf hun bedjes voor 09u dichtplooien (op kamer laten). 

07.45 u. Kinderen die alleen zijn helpen bij het ontbijt (installeren, boterhammen smeren,…) 

(Opletten dat kinderen die nuchter zijn geen eten/drinken krijgen of geven!!!) 

Flesvoedingen van 8u aanbieden na controle patiëntenidentificatie 

Hulp bij opnames van ambulante patiënten. 

Temperaturen (bij kleine kinderen rectaal, bij grote kinderen onder de oksel). 

 * Bij T>37.5°C: controle ’s middags 

 * Bij T>38°C: sprei van bed, lichtere kleding, controle ’s middags 

 * Bij T>38.5°C: Verantwoordelijke verpleegkundige verwittigen en   

                           antipyretica toedienen. (dosis afhankelijk van gewicht) 

Waskar en linnenkar in de gang zetten (P7 rechterkant, P5 / P8 linkerkant) 

Ochtendverzorging (kinderen die naar OK gaan eerst): 

Wassen van het kind door ouders en/of verpleegkundige en propere kledij aandoen. 
In hun kast ligt in principe kleding van thuis. De dienst heeft indien nodig ook 

reservekledij liggen. Hun vuile kleding moet, in een plastieken zak, terug in hun kastje 
gelegd worden. Vuile kleding van de dienst moet in de stoffen zak met  gegooid 

worden. Het wassen gebeurt in de badkamer of de douche of in de kamer van het 
kind. (Afhankelijk van de leeftijd en de opnamereden van het patiëntje). 

Eventueel nageltjes knippen, oortjes proper maken, naveltje nakijken en haar    
kammen. 
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Alle patiënten dienen getemperatuurd te worden. Kinderen met urinewegproblemen, 
met pneumonie en volledig infuus en kinderen met gastro- enteritis moeten dagelijks 
gewogen worden, net als alle baby’s.  

De overige patiëntjes worden enkel bij opname gewogen of wanneer vermeld staat in 
het verpleegdossier. Noteer het gewicht rechtstreeks in het verpleegdossier. 

Bedden opdekken en kamers ordelijk achter laten, m.a.w. handdoeken, washandjes 
en vuil linnen in de waskar, algemeen opruimen, patiëntje veilig installeren met 
speelgoed of naar klas brengen indien dit mag.  

Patiëntjes die aan de saturatiemeter hangen, na badje sensor terug aanhangen (ander 
voetje). Patiëntjes die zuurstof hebben en dus moeilijk zonder kunnen, best in bed 

wassen en niet in bad.  Niet vergeten infusen terug aan te koppelen na verzorging 
(steeds IV-lock doorspuiten met fysiologisch alvorens aankoppelen).  

Gedurende de ganse dag dienen de voedingsuren van de kindjes nauwlettend in het 
oog gehouden te worden. 

09.00- 

10.30u 

 

10.00 u. 

Briefing met dokters over toegewezen patiënt. 

 

 

Na het wassen waskar wegzetten. De volle linnenzakken worden in de voorziene grote 
linnenkar gelegd. De blauwe vuilzakken brengt men naar het lokaaltje van het 
onderhoud in de grote hal en legt men in de groene container. 

Opmerking: Afval wordt selectief verwijderd! Glas in de glascontainer, karton 
verzamelen in een doos, naalden in de gele containertjes, batterijen in een 
speciale box, PMD in aparte blauwe zak, restafval in de grote grijze zakken, 

nucleair afval (kindjes die contrastvloeistof hebben toegediend gekregen voor een 
bepaald onderzoek bv. scan) 

Watertoer:  Aanvullen van flessen water, propere bekers/glazen, genoeg pampers 
voor 24uur (ongeveer 6  pampers).  Pampers leggen in verhouding met het gewicht 
van het kindje. Nazien van maskers en handschoenen tijdens ochtendverzorging, elke 
verpleegkundige voorziet eigen kamers. 

Indien je merkt dat iets op is zoals wc-papier, handtowels, zeep,… is het de bedoeling 

dit aan te vullen. 

Gangen en kamers ordelijk achterlaten. 

Uitvoeren van opdrachten. 

Kinderen laten drinken en bezighouden. 

Karren aanvullen. 

Keuken opruimen. 

Karretjes opnamebox en verbandkamer bijvullen. 

 

10.30u Pauze voor verpleegkundigen en studenten (indien mogelijk) 

11u Uitwerken elektronisch verpleegdossier, plannen van onderzoeken, … 

Kleine keuken: eten geven aan de allerkleinsten die gemixte voeding hebben uit 
potjes. Vergeet geen olie toe te voegen!! 

Indien het kind koorts had ‘s morgens of het lijkt koortsig, de temperatuur 

controleren. 

 

12.00 u. Voedingskar komt naar boven: het eten wordt door de verpleging  uitgedeeld aan de 
kindjes (en ouders). Indien er kindjes alleen zijn, deze helpen bij het eten. Als de 
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ouders maaltijden besteld hebben, gelieve deze niet vergeten aan te rekenen op 
desbetreffende blad.  

Medicatie van 12u wordt toegediend. (na controle patiëntenidentificatie) 

Noteer  op  vochtbalans wat de kindjes hebben gegeten + het gewicht van de pamper,   
evenals de eventueel opnieuw gecontroleerde temperatuur. 

Plateaus opnieuw afruimen en in kar. 

12.00 u – 
13.30u  

11.30u: Vroege gaat eten 1ste shift 

+/-13u: Vroege gaat eten 2de shift 

13.45 u. Patiënten briefing van de vroege dienst naar de late volgens ISBAR-principe 

14.30 u. Alle kinderen temperaturen en noteren in het verpleegdossier. 

Pampers nakijken en ook noteren en kindjes eventueel laten drinken. 

14.45 u. Einde vroege dienst 

15.00 u. Medicatie toedienen (na controle patiëntenidentificatie) 

16.00 u. Fruitpap geven, Gekuiste kamers in orde brengen, opdrachten uitvoeren. 

17.00 u. Kinderen helpen met het avondeten (goed noteren op vochtbalans wat de kinderen 
hebben gegeten).  

Kinderen mogen nog wat televisie kijken of spelen. 

18.00 u. Medicatie uitdelen (na controle patiëntenidentificatie) 

Temperatuur nemen bij kinderen die koorts hebben gehad in de loop van de dag. 

Kinderen in bed leggen (laten plassen, propere pamper aan, slaapkleding aandoen). 

18.30 u. Vuilbakken leegmaken. 

Emmertjes met pampers leegmaken, pampers wegen en noteren op vochtbalans. 

Keuken, reftertje, vuil linnenkamer en opnamekamer opruimen. 

Navragen of ouders nog iets nodig hebben (pampers, water,…) 

Ouders mogen plooibedjes openzetten. 

Elektronisch Verpleegdossiers invullen. 

21.15 u -
21.45 u. 

Briefing van de late dagdienst aan de nachtverpleegkundige volgens ISBAR-
principe  

Einde late dagdienst. 

21.45 u  Medicatie of voeding geven. (na controle patientenidentificatie) 

Naar alle kinderen gaan zien of ze goed en comfortabel geïnstalleerd zijn voor de 
nacht,   eveneens nagaan of ze geen koorts hebben. Tegelijkertijd de pampers nazien, 

infusen e.d. 

Eersteklaskamers en waar ouders bijslapen: vragen of ze nog iets wensen, informeren 
i.v.m. wat er gaat gedaan worden die nacht en of ze nuchter zijn voor een onderzoek 
(ook zeggen over welk onderzoek het gaat.) Vragen of ze wensen wakker gemaakt te 
worden bij een eventuele zorg. 

Kinderen die alleen liggen en die nuchter moeten zijn: eten/drinken buiten bereik 
zetten of wegnemen. 
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22.00 u. Eventuele voeding, medicatie /zorgen /aërosol /bloedafname (na controle 
patientenidentificatie) 

Orde brengen in de verband- en opnamekamer,  eventueel de karretjes aanvullen. 

23.00 u. I.V. medicatie en andere medicatie toedienen + zorgen (na controle 
patientenidentificatie) 

24.00 u. IV-medicatie/zorgen ( na controle patiëntenidentificatie) 

Andere medicatie/zorgen NA controle patiëntenidentificatie 

Temperatuur nemen bij kinderen die recent met koorts zijn opgenomen of die warm 
aanvoelen. 

Nazicht pampers. 

Kleine zaalronde doen om na te kijken of alle kinderen nog in orde zijn. 

Overnachtingsblad aanvullen + aanrekenen van maaltijden en aftekenen. 

Uitvoeren kwaliteitscontrole glucosemeter, indien nodig.  

Nieuwe medicatiebladen maken per patiënt op maandag en donderdag. 

02.00 u. – 

04.00 u  

Opruiming keuken, eventueel afwasmachine leegmaken. 

In de verpleegdossiers: 

- Nieuwe vochtbalans-papieren . 

- Indien nodig nieuwe rapporteringsbladen. 

Temperatuur controleren waar nodig. 

Nazicht pampers. 

Korte ronde of alle kinderen in orde zijn. 

Eventueel maagtubages uitvoeren (05.00u) (na controle patiëntenidentificatie) 

06.00 u. IV- medicatie toedienen (na controle patiëntenidentificatie) 

Nachtverslag schrijven met groene balpen. 

Parameters goed noteren in verpleegdossier. 

Formulieren afdrukken : CuliCart, briefingsblad, maaltijden en voedingspapier 
afdrukken 

06.45 u. –  

07.15 u. 

Briefing aan de vroege dienst volgens ISBAR-principe.  

07.15 u. Einde nachtdienst 

 

Opmerkingen 

- Dit schema is een leidraad en kan altijd afwijken als er kinderen moeten opgenomen worden, plotse 

achteruitgang van een patiënt…. 

 
- Bij diabetespatiënten wordt regelmatig de suikerwaarde in het bloed gecontroleerd met de Accu-

check: dit zijn min of meer vaste uren 
 

- Bij kinderen met diarree en/of braken moet men regelmatiger gaan zien. Deze kinderen kunnen een 
volledig infuus of sondevoeding hebben, dat regelmatig moet aangepast of bijgevuld worden.  

 

- Vochtbalans steeds goed invullen! Zowel qua intake als qua urine en/of stoelgang.  
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- Bij stoelgang steeds kleur en uitzicht noteren (vast, dun, waterig, met slijmen, macroscopisch bloed 

enz). Ook braken op vochtbalans noteren (met of zonder bloed, gal, veel of weinig, na hoesten,…). 
 

- Als men medicatie uit de voorraadkast neemt, vergeet  deze niet  aan te rekenen op de 
herbevoorradingsbladen. Doe dit best onmiddellijk en op correcte herbevoorradingspapier of 
verwittig anders de verpleegkundige. 

(medicatie uit kast P8➔ aanrekenen op herbevoorradingspapier P8) 
 

- Bij het eerste contact met de klant stel je jezelf voor met voornaam en als student(e). 
 

-  Informeer de klant steeds duidelijk over wat je komt/gaat doen. 
 

- Respecteer de isolatiemaatregelen en pas ze ook correct toe. 
 

- Opdrachten steeds afwerken. Indien dit niet mogelijk is, om één of andere reden, steeds doorgeven 
aan de collega’s zodat het alsnog kan afgewerkt worden. 
 

- Ruim op na zorg of techniek. 

 
- Op kalme momenten steeds karren nazien en eventueel in orde brengen/reinigen, aanvullen via het 

FIFO-principe (FIrst In – FIrst out) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welkom op P7-P8-P5 Pediatrie                  Paola kinderziekenhuis 

8/7/2022  mentoren pediatrie
  15 / 16 

 

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  
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Bijlage 2 

 

 

 

 

 

 

1. Vitale functies     

     

Leeftijd(jaren) Hartfrequentie Ademhalingsfrequentie Systolische BD  

 (slagen/min) (teugen/min) (mmHg)  

     

< 1 110 - 160 30 - 40 65 - 90  

1 tot 2 100 - 150 25 - 35 70 - 95  

2 tot 5 95 - 140 25 - 30 70 - 100  

5 tot 12 80 - 120 20 - 25 80 - 110  

> 12 60 - 100 15 - 20 90 - 120  


