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1. VOORWOORD
Beste student(e),
Het volledige team heet je van harte welkom op onze Moederkind
afdeling! Met dit draaiboek willen we u de nodige achtergrond bezorgen
om u op weg te helpen naar een leerrijke stage.
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2. VOORSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM
Naam van de verpleegeenheid: Moederkind afdeling (MK)
Omvat de afdelingen: Kraamafdeling (N2A)
Verloskamer
(VK)
Neonatologie
(n*) Melkkeuken
Telefoonnummer hoofdvroedvrouw: 052/25 27 20
Telefoonnummer van: Kraamafdeling: 052/25 22 80 Dekt: 22.80
Verloskamer: 052/25 27 31
27.31
Neonatologie: 052/25 27 06
27.06
Geografische ligging: Beddenhuis noord 2de verdieping
Gang links: de kraamafdeling met kamers van 215 t.e.m. 234 (Route 91)
Gang rechts: Verloskwartier (Route 93) & Neonatologie (Route 92)
Administratieve voorstelling:
 Het verpleegkundig departement:
 Hoofdvroedvrouw: Mevr. Bogaerts Jenny
 Stagementoren: Van Den Branden Mieke
Meulewater Silvie
Van Roy Sabrina
De Ruysscher Leentje
VanCauwenberghe
Marie
Sanders Sara
Ogab Ouassila
Bourgeois Annelies
D’hooge Liesbeth
Vinck Lieve
De Smedt Liesbeth
Van den Eynde Kristel
 Zwangerschap-coachen: De Ruysscher Leentje,
Bosteels Erika, Vermeir Anke, Van den Branden
Mieke, Verhelst Sandy, Ogab Ouassila
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 Referentieverpleegkundigen:
o Ziekenhuishygiëne: Staelens Sabine
D’Hollander Christel
o Borstvoeding:
VanHooimissen
Katrien
Van den Branden
Mieke
Vinck Lieve
Ogab Ouassila
o MVG: Bogaert Sabine
Verhelst Sandy
Staelens
Sabine De
Loose Mariska
D’Hooge Liesbeth
o Wondverzorging: Bourgeois Annelies
o Pastorale en Zingeving : Ogab Ouassila
 Zelfstandige vroedvrouwen: samenwerkend (zie lijst)
 Artsen:
 Gynaecologen op Kraamafdeling en verloskamer:
Dr.
Boelens
Dr.
Laureys
Dr.
Oosterlynck
Dr. Scharpé
Dr. Vossaert
Assistent gynaecologie
 Kinderartsen op de Kraamafdeling, Verloskamer en Neonatologie
Dr. Corthouts
Dr.
Lampmann
Dr. Rutteman
Dr. Verlinde
Assistent Pediatrie
 Melkkeuken: Verantwoordelijke: D’Hossche Myriam
 Praktijklector:
 Odisee Sint-Niklaas: Mevr Mariet Vandersanden
Draaiboek
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0498617718
 Artevelde Hogeschool Gent: Mevr. Tania Van den Hove
09 234 71 26 Of 052 52 83 37
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3. DOELSTELLING VAN HET ZORGCENTRUM
Vroedkundige en verpleegkundige zorg aan verblijvende zwangere
patiënten en parturiënten. Alsook verpleegkundige zorg aan heelkunde
patiënten, voornamelijk na gynaecologische ingrepen en senologie.

Draaiboek
MK

7

4. PATIËNTENPOPULATIE
Algemene gegevens (demografische gegevens):
Verloskwartier en kraamafdeling:



Zwangere vrouwen en pas bevallen mama’s met (of zonder) baby.
Heelkunde patiënten via het staand order: opnamecriteria i.v.m.
heelkunde patiënten op de kraamafdeling (vnl. gynaecologie &
senologie).

Neonatologie:



Neonaten geboren in het ziekenhuis of doorverwezen vanuit een NIC.
Zie ook staand order: opnamecriteria voor neonati op de
dienst neonatologie.

Pathologie, ingrepen, onderzoeken:
Patiënten van verscheidene specialisaties worden hier onderzocht en behandeld.
Verloskamer
Kraamafdeling
Neonatologie
Bevallinge
Bevallinge
Laag
geboortegewicht
n Sectio
n Sectio’s
Vroeggeboorte
Zwangerschapsobserva
Inducties
Adaptatie
tie: Hyperemesis
Uitwendige
problemen
Pre-eclampsie
kering CTG
Hyperbilirubinemie
Meerlingen
controle
Preterme
…
RR-controle
arbeid
Klachten
Heelkundige
Ongerusthei
ingrepen: vnl
d
gynaecologische
Consultatie zws-coach
heelkunde en
senologie +
Varices
Borst
augmentatie
/Reductie
Reconstructie
…
De meest voorkomende onderzoeken zijn de volgende:
Verloskamer
Kraamafdeling
Neonatologie
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CTG
Bloeddruk
Bloedname
s
Vaginale
onderzoeken PROM
test
Urineonderzoeken
…
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CTG controles
Urineonderzoeke
n Bloednames
Veneuze Bloednames bij
baby zoals Bili, PKU
…
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PH metingen
Bloednames
Urine
afnames
Saturatie
zuurstofmeting
Echografie
RX
Oogfundus onderzoek
…

5. DAGINDELING
Uurroosters: zie arbeidsreglement (via intranet school)
Verloskwartier:


4 vroedvrouwen: 1 met vroegdienst, 1 met dagdienst (niet in het
weekend), 1 met laatdienst, 1 met nachtdienst

Kraamafdeling:




7 vroedvrouwen in de week: 3 met vroegdienst, 3 met laatdienst & 1
met nachtdienst
(Behalve maandag: 2 met vroegdienst, 1dagdienst, 2 met de laatdienst
& 1 met nachtdienst)
5 vroedvrouwen in het weekend en op feestdagen: 2 met de
vroegdienst, 1 halve dagdienst enkel op zaterdag, 2 met laatdienst & 1
met nachtdienst

Neonatologie:


3 vroedvrouwen met bijzondere bekwaamheid in de neonatologie:
1 vroegdienst, 1 laatdienst en 1 nachtdienst

Melkkeuken:


Dagelijks 1 persoon aanwezig van 7u30 tot 15u40

Logistieke ondersteuning:
 Op maandag, vrijdag van 9u tot 17u10
Dagindeling per shift:

06:30 – 06:45
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VROEGDIENST
KRAAMAFDELING
Overdracht van de nachtdienst (tot 6.45 uur)
Elke vroedvrouw krijgt haar kamers toegewezen. Ze
neemt Dect mee.
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07:00 – 11:00
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Starten van de ochtendverzorging
Elk zorgt voor de volledige afwerking van moeder/kind
afhankelijk van (D=dag) D0 tot D2 of D3. Dit houdt in
dat elke vroedvrouw ervoor zorgt dat:
- Elke patiënt (moeder en kind) een
identificatiearmband draagt
- Je stelt jezelf voor
- Elke patiënt wordt aangesproken met haar naam en
met het nodige respect behandeld
- Medicatie wordt gegeven op het gewenste tijdstip
(indien
P.O. eventueel voor een hele dag, mits info). Bij het
geven hiervan worden de nodige controles
(identificatie) gedaan
en wordt de medicatie afgetekend.
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Alle nodige hygiënische zorgen worden gegeven
waar nodig: moeders kunnen een douche nemen of
krijgen een vulva spoeling met toezicht op:
 hoeveelheid, geur en kleur van het bloedverlies
 hardheid van de baarmoeder en fundus hoogte
 Controle van de episio/ruptuur
 Eventueel verzorging van hemorroïden
Bloed wordt afgenomen bij moeder (D1) en zo
nodig bij het kind
De parameters zoals t°, RR en pols worden
genomen met NEWS toestel en samen met
eventuele opmerkingen genoteerd (in KWS).
De insteekplaats van het infuus wordt
gecontroleerd (noteren van fysische parameter).
De baby op de kamer verzorgen (zoals uithangt op
het magneetbord): moeder stimuleren om baby zelf
te wassen, demo en uitleg babybadje, luier
verversen, navelzorg, borstvoeding en flesvoeding,
controle mictie en stoelgang.
Bij sectio: de moeder een bedbad geven, het
urinedebiet volgen, parameters nemen en helpen bij
mondverzorging, de moeder helpen bij het opzitten in
de zetel en een goede houding geven,
wondverzorging uitvoeren en redons
controleren/verwijderen. Zie zorgplan sectio

zwangerschapsobservatie:
CTG controle, controle van de insteekplaats van het
infuus, toedienen van I.V. medicatie, controle van de
vitale parameters, & urinecontrole.
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De patiënt en de kamer alsook de babyboxen dienen
zeer goed worden afgewerkt (haar kammen,
mondtoilet, drinken en belletje binnen handbereik,
opruimen, … zeker bij sectio). Bedden opmaken.
Babybedjes worden gereinigd en opgemaakt
Vuilzakjes van Pampers en maandverbanden
worden vervangen.
Linnen, Pampers en maandverbanden worden aangevuld.
Advies en uitleg wordt gegeven in verband met voeding
(schema’s) ,bepaalde onderzoeken en klinisch pad
patiënten versie (op magneetbord).
Alle zorgen worden onmiddellijk in de kamer
gerapporteerd in het dossier.
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Elke vroedvrouw die aan een patiënt begint werkt deze
ook af!
Ze blijft verantwoordelijk voor de uitgevoerde zorgen.
De verantwoordelijke superviseert deze zorgen.


08:00




11:00





11:50

12:15












13:54

15:00 – 17:00






Draaiboek
MK

Na het in orde brengen van de spoelruimte en
de verzorgingskarren, voedingsblad van
borstvoeding en flesvoeding opstellen.
Ontslagen voor de volgende dag voorbereiden.
Toeren zo nodig met de kinderartsen en de
gynaecologen
Administratie en dossier afwerken voor patiënten die
op D3 vóór 12u naar huis gaan. Telefonische
overdracht aan zelfstandige vroedvrouw
Stalen klaarzetten voor nieuw bevallen moeders
Opvolgen BV en FV
Eten opdienen.
Opvolgen BV en FV.
Afdienen + medicatiecontrole.

De vroegdienst gaat eten


13:00

De logistiek assistente brengt de kar met eten mee en
start met opdienen van het ontbijt; zij gaat ook het
meerkeuzemenu voorstellen aan de patiënten.
Moeders die bevallen zijn of sectio gehad hebben
krijgen kinesitherapie op vraag.
Opvolgen BV en FV

Administratie en dossier afwerken voor patiënten die
op D2 in namiddag naar huis gaan.
Kamers ontslagen in orde brengen.
Briefingsblad aanpassen.
Opvolgen BV en FV
LAATDIENST
KRAAMAFDELING
Overdracht: van vroegdienst aan de laatdienst: elke
vroedvrouw doet overdracht van haar patiënten aan de
late diensten.
Namiddagverzorging.
Opvolgen BV en FV.
Vulvaspoelingen, intiem toilet, verzorging
episiotomie, hemorroïden bij iedereen.
Bij sectio patiënten: ledigen urinezak; controle
wonde en redon drain; pat eventueel opzetten.
13

17:00

Verpleegdossiers aanvullen (KWS).
Medicatie controleren en geven





Opdienen en afdienen
Gegevens inschrijven in de verpleegdossiers.
Opvolgen BV en FV



Avondverzorging (vulvaspoeling enkel patiënten die
dag 0 en dag 1 bevallen zijn).
Rapportage in het verpleegdossier (KWS).
Opvolgen BV en FV
Briefingsblad aanpassen.





20:00



21:45 –
22:00







NACHTDIENST
KRAAMAFDELING
Overdracht aan de nachtdienst.
Rond gaan bij alle patiënten met controle van de
infusen & blaassondes.
Controle + eventueel geven van medicatie.
Opvolgen BV en FV




Toezicht op – en hulp bij voedingen.
Glucometer controleren + microgolf opwarmkeuken reinigen
.
23:00- 01:00  Toerbrief voor kinderartsen schrijven.
 HP-kaartjes & bloedafnames (ook eventuele bili’s)
klaarleggen.
 Medicatie klaarzetten (Naam , voornaam en
geboortedatum).
 Briefingsblad aanvullen + kamerverdeling schrijven.
 Opvolgen Bv en FV
01:00-05:00  Rapportage in het verpleegdossier (KWS).
 Opvolgen BV en FV
06:30
Overdracht naar de vroegdienst.
VERLOSKWARTIER
NAAR BEHOEFTE

06:30

VROEGDIENST
NEONATOLOGIE
Overdracht van nachtdienst naar vroegdienst.


07:00
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Ochtendverzorgingen:
- Badjes.
- Navelverzorgingen.
- Verbanden van katheters.
- Couveusebedjes ontsmetten en opdekken.
14

08:30
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Voeding geven aan baby’s.
medicatie
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09:30 à
10:00
11:00
11:30
13:00

Begeleiden van borstvoeding.
Educatieve taak aan de moeder.

 Toeren met de kinderartsen.
 Overschrijven van de fiches
 Kasten in de boxen aanvullen.
 Vuil linnen wegdoen.
Vroegdienst gaat eten.
 Voeding en verzorging geven aan baby’s.
 Medicatie
 Afwerken wat in de voormiddag niet kon gebeuren.
 Administratie (o.a. briefingsblad aanpassen).

13:54

LAATDIENST
NEONATOLOGIE
Overdracht van vroegdienst aan laatdienst.

14:00

Ontslag van patiëntjes met nodige uitleg aan de ouders.

14:30

16:00

17:30
19:00

20:15

 Voeding en verzorging geven aan de baby’s.
 medicatie
 Bedjes afwassen en opdekken.
 Uitleg aan ouders.
 Grote voorraad aanvullen.
 Bezoek begeleiden (16u-17u & 19u-20u).
 Voeding- en verzorging geven aan baby’s.
 Medicatie
Laatdienst eet op dienst.






Voeding en verzorging geven aan baby’s.
medicatie
Aandacht voor de ouders.
Medicatie wegleggen in voorraadkasten (di).
Briefingsblad aanvullen.

21:45

NACHTDIENST
NEONATOLOGIE
Overdracht van laatdienst aan nachtdienst.

22:00




Glucometer controleren
microgolf opwarmkeuken reinigen .

23:00





Medicatie
Om het uur controle van intensieve zorgvragende baby’s.
Om de 3 uren voeding en verzorging aan baby’s geven: 23u,
2u en 5u.

06:15
06:30

 Briefingsblad aanvullen.
Overdracht van nachtdienst naar vroegdienst.

Draaiboek
MK

16

6. PROCEDURES
Je kan alle procedures terugvinden op ons zoekcentrum:

Via Kompaz / raadplegen

Draaiboek
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7. Leidraad voor studenten


Op je eerste stagedag word je “welkom” geheten op de dienst door 1 van
de vroedvrouwen.



Feedback is zeer belangrijk tijdens een stage. Alle feedback die je
krijgt is om van jou een goede vroedvrouw te maken.



Vraag iedere dag aan de vroedvrouwen om je papieren/medbook in te
vullen. Goed ingevulde papieren zijn noodzakelijk om een stage te
kunnen beoordelen. Vraag dit tijdig en niet op het moment dat de
vroedvrouw naar huis gaat. Als de vroedvrouw je papieren niet kan
invullen op dat moment, schrijf dan haar naam bij je eigen feedback en
herinner er de vroedvrouw aan bij een volgende werkdag.
Het invullen van je fiches (op papier of op medbook) gebeurt steeds
na de verzorging. Vraag eerst aan de vroedvrouw of het past dat je
deze invult op dat moment.



Breng je eigen laptop mee indien je deze nodig hebt. De
computers op materniteit en verloskamer zijn bedoeld als
werkinstrument voor de vroedvrouwen, niet voor de studenten.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je computer. (berg hem op, er zijn kluisjes
aanwezig, vraag ernaar)



Als er beloproepen zijn, mag je die zeker beantwoorden. Je gaat
alleen naar een belletje (je neemt geen tweede student mee). Als het
een praktisch probleem is dat je meteen kan oplossen (bv. de ruit
sluiten, een nieuw
maandverband geven, een fles water geven, …) dan mag je dit doen.
Is er een ander probleem (bv. hulp bij een borstvoeding, controle
bloedverlies, …) kom dan eerst naar de vroedvrouw en geef hierover
feedback. Ze zal dan overleggen met jou of je deze actie zelf kan
ondernemen.



Op het verloskwartier wordt een parturiënte gevolgd door 1 enkele
student. Indien jullie met meer aanwezig zijn op dienst, spreek goed
onderling af wie welke patiënt volgt. Maak dit kenbaar op de dienst door
jouw naam bij de

Draaiboek
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parturiënte te schrijven op ons overzichtsbord.


Wie langer blijft voor een bevalling, na het volgen van de arbeid,
blijft niet enkel voor de bevalling zelf maar ook voor de nazorg van
moeder- en kind. Zie je dit niet zitten, dan laat je de bevalling over
aan de vroedvrouw (student) van de volgende shift.



Het bureau van onze hoofdvroedvrouw is geen passageruimte. Als
je van materniteit naar verloskamer gaat (of omgekeerd) gebruik je
het sas dat hiervoor bestemd is.



Als je vragen hebt, stel je deze best aan de vroedvrouwen en niet
aan een medestudent. (zo ben je zeker dat je een correct antwoord
krijgt).



Gebruik het FIFO-systeem correct (first in, first out). Ken je dit niet,
vraag uitleg aan de vroedvrouw.



Vraag aan de vroedvrouw of je KWS zelf mag invullen.



Laat je GSM-nummer steeds achter (zo kunnen we je bereiken mocht
er iets veranderen aan je uren)



Stel zoveel vragen als je wil, domme vragen bestaan niet.



Een GSM hoort thuis in je kastje, niet in de zak van je schort.



Zit je met iets of loopt het niet zoals je verwacht, spreek dan zeker iemand van
de mentoren of onze hoofdvroedvrouw aan. Wij streven naar goede begeleiding
van elke student.

Wij zijn vroedvrouwen, zorgzaam en liefdevol en zorgen dus ook
graag voor jullie !!

Draaiboek
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8. DOELSTELLINGEN TE VERWEZENLIJKEN
DOOR DE STAGIAIR
1ste jaar: Doelstellingen op het domein van:
De eerste jaar student werkt steeds onder toezicht van de
verantwoordelijke vroedvrouw (Er worden geen belletjes alleen
gedaan).
Kraamvrouw:
1. Hygiënische zorgen: Installeren in bed, zetel, rolstoel
 Bedbad
 Vulvaspoeling
 Perineumzorg
2. Controle van:
 Bloedverlies
 Baarmoederstand
 Ruptuur/episiotomie
 Varices/hemorroïden
 Wondnaad (sectio)
3. Opnemen van vitale functies:
 RR – T – P
 Aanleggen van C.T.G.
4. Toedienen van medicatie:
 P.O., rectaal, I.M., S.C.
5. Gesprek voeren met de kraamvrouw (GVO!)
Pasgeborene:
1. Verzorging baby:
 Pampers vervangen
 Babybadje / demo badje / GVO badje
 Hielprik (veneus / capillair)
2. Observatie:
 Mictie en stoelgang (aantal, geur, kleur, consistentie,…)
 Huidskleur
 Vitale functies: T en AH
 Controle gewicht en interpretatie
3. Flesje geven of hulp bieden bij borstvoeding met oog op visie
van het Ziekenhuis !( zie brochure)
4. Rapportage (zowel mondeling als schriftelijk)!
Draaiboek
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kijkstage op verloskamer
Dag meewerken in de melkkeuken
2. 2de jaar: Doelstellingen op het domein van:
Pathologie herkennen en gepast
reageren Meedenken in het beleid en
interpreteren
Verloskamer
1. Ontsluitingsfase:
 Uitvoeren van anamnese gesprek
 CTG aanleggen en interpreteren
 Vaginaal toucher
 Assistentie bij epidurale anesthesie
 Bereiden, plaatsen en observeren van perifeer infuus
 Plaatsen van eenmalige sonde en verblijfsonde
 Mondelingen en schriftelijke rapportage
 Pijnbestrijdingsstrategieën bij fysiologische arbeid
2. Uitdrijvingsfase:
 Assistentie van de gynaecoloog bij de bevalling.
 Zelfstandig uitvoeren van de bevalling onder toezicht van de
arts (niet bij vroedvrouwbevalling).
 Begeleiding van de parturiënte tijdens de partus (perstechniek)
 1ste opvang van de pasgeborene: aspireren, wegen, meten,
SO, Apgar bepalen, PI bepalen, Skin-to-skin medicatie
toedienen, afkoeling voorkomen.
3. Nageboorte fase:
 Zelfstandig leiden van de nageboorte fase
 Controle van de placenta en de navelstreng
(navelstreng bloedafname).
 Controle van de baarmoeder, bloedverlies, perineum,…
4. Onmiddellijk postpartum:
 Hygiënische zorgen: douche/bedbad.
 Controle parameters.
 Mondelingen en schriftelijke rapportage (KWS)
 Verloskamer en babykamer in orde maken voor volgende partus.
 Stimuleren BV (binnen 1 uur na de partus!).
 Skin- to- skin (totaalzorg).
5. Gesprek voeren met het koppel.

Draaiboek
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Kraamafdeling
1. Postnatale zorg bij de kraamvrouw:
 Hygiënische zorgen na vaginale partus/ sectio caesarea
 Verloskundige en postoperatieve observaties
 Medicatie toedienen ( PO, IM, SC & IV)
 Pathologie in het kraambed herkennen
 Infuustherapie en bloedafname
 Wondzorg (DAV, wiek, redon,…)
2. Pasgeborene:
 Verzorging
 Advies en begeleiding geven bij fles- en borstvoeding
 Pathologie bij de pasgeborenen herkennen (icterus)
 Advies en begeleiding geven
Neonatologie
 Ochtendzorg van de neonaat (ook in incubator)
 mondverzorging geven
 zorgen aan het urinestelsel uitvoeren
 assisteren bij zorgen aan het circulatiestelsel
 assisteren bij zorgen aan het spijsverteringsstelsel
 assisteren bij toedienen van medicatie
 begeleiden van ouders van neonatus
 Onderzoeken bijwonen en eventueel helpen uitvoeren
(slaaplabo, echo,..)
 Verzorging volgens ontwikkelingsgerichte zorg

3de jaar: Doelstellingen op het domein van:
Verloskamer
1. Opname: anamnese, opnamegesprek, opnameonderzoek (zie
2VK) alsook kunnen relevante informatie doorgeven aan artsen en
vroedvrouwen.
2. Ontsluitingsfase begeleiden:
 Onservatie en interpretatie van STAN monitoring
3. Uitdrijvingsfase:
 Assistentie van de gynaecoloog bij de bevalling.
 Zelfstandig uitvoeren van de bevalling onder toezicht van de arts.
 Begeleiding van de parturiënte tijdens de partus.
 1ste opvang van de pasgeborene: aspireren, badje, wegen,
meten, SO, Apgar bepalen, PI bepalen, medicatie toedienen,
Skin- to –skin, afkoeling voorkomen.
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4. Nageboorte fase:
 Zelfstandig leiden van de nageboorte fase.
 Controle van de placenta en de navelstreng
 NS bloedafname.
 Controle van de baarmoeder, bloedverlies, perineum,…

5. Onmiddellijk postpartum:
 Hygiënische zorgen (douche/ Bedbad).
 Mondelinge en Schriftelijke rapportage (KWS).
 Verloskamer en babykamer in orde maken voor volgende partus.
 Controle parameters.
 Stimuleren borstvoeding/ hulp FV.
De derdejaarsstudent dient ook de totaalzorg te kunnen doen en moet
kritisch kunnen meedenken in het beleid.
Op het einde van het derde jaar kan eventueel een volledige arbeid
zelfstandig gevolgd worden (1 parturiënte).
Dit natuurlijk in samenspraak met de vroedvrouw verantwoordelijk
voor het verloskwartier.
Specifieke doelstellingen rond borstvoeding:
Probeer zeker eens met een lactatiedeskundige mee te lopen. Ook de les
BV voor aanstaande ouders kan worden gevolgd (1x/maand). Vraag
wanneer dit plaatsvind.
Er is ook een mogelijkheid om stage te lopen bij Dr Scharpé:
Je krijgt dan de kans om consultaties mee te volgen en te helpen zowel in het ziekenhuis als
privé. Zwangere dames maar ook gynaecologische patiënten worden gezien.
Ook assisteren bij operaties hoort bij deze stage. Je mag ook mee naar de
stafvergaderingen.

Het is zeer belangrijk zelf je leerdoelen te zoeken en kenbaar te maken. Een zeker
zelfstandigheid wordt wel verwacht.
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9. BIJLAGEN
Bijlage 1: plattegrond van het ziekenhuis:
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Bijlage 2: plattegrond van de afdeling
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