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Hallo! 

Hartelijk welkom op de afdeling pediatrie! 

We willen jou graag begeleiden tijdens je stage, en er samen met jou een 

kwaliteitsvolle, leerrijke stage van maken.  

Deze brochure zal je meer informatie aanreiken over onze afdelingsspecifieke 

werking. Je kan meer bepaald lezen wie we zijn, wat we doen en op welke manier 

we trachten jouw stage mee vorm te geven en je zo goed als mogelijk te 

begeleiden.  

Algemene informatie vind je terug in onze ‘onthaalbrochure stagiairs’. 



Naast deze brochure maken de collega’s je graag bijkomend mondeling wegwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie binnen het ziekenhuis 

Onze afdeling situeert zich op de 5e verdieping van het B- blok.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstelling van de afdeling 

Op onze afdeling is er plaats voor 15 gehospitaliseerde kinderen en hebben we ook 8 bedden voor 
daghospitalisaties.  



De afdeling beschikt over éénpersoonskamers, vierpersoonskamers, driepersoonskamer, 2 
persoonskamer, waarvan 4 geschikt zijn voor bronisolatie.  Op alle kamers is er rooming-in mogelijk.  
Één ouder kan bij het kind blijven overnachten en krijgt daar een zetelbed voor.  

We proberen (indien mogelijk) zoveel mogelijk pijnlijke handelingen in de onderzoekskamer te doen, zo 
blijft hun kamer hun ‘veilig’ plekje…. 

De consultatieruimtes pediatrie bevinden zich ook op onze afdeling, wat maakt dat wij ook veel 
ambulante zorgen uitvoeren bij kinderen. 
 
Op onze afdeling liggen in principe kinderen van 0 tot 16 j.  Tijdens rustigere periodes kan het zijn dat er 
ook volwassenen worden opgenomen op onze afdeling.   

Zowel kinderen voor dagopnames als klassieke opnames kunnen bij ons terecht.  We hebben 
heelkundige en geneeskundige patiënten. 
 
Voor heelkunde hebben we bv. appendectomie , liesbreuk, ORL, urologie, orthopedische ingrepen… 
Voor geneeskunde: gastro-enterologische problemen, urinaire infecties, luchtweginfecties, 
pneumonie,…. 
Verder zien we vaak ook kinderen die worden opgenomen ter observatie van commotio cerebri, 
buikpijn, convulsies, huilen, constipatie, voedingsproblematiek, apnoe,…. 

 
Ons team bestaat uit 10 enthousiaste verpleegkundigen en 4 gemotiveerde pediaters! 
 

 

Wat kan je leren?   
 

✓ Medicatietoediening 
✓ Bloedafname 
✓ Hygiënische zorgen toedienen 
✓ Patiëntenoverdracht 
✓ parametercontrole 
✓ Medicatie klaarzetten 
✓ Maaltijden uitdelen 
✓ Onderzoeken uitvoeren 
✓ Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

De dagindeling: 
 
6u45  Start van de ochtendschift. 
  Patiëntenoverdracht 
 
7u  Opname van daghospitalisatiepatiënten 
  Uitdelen ontbijt 
  Medicatietoediening 
  Bloedafnames 
  Hygiënische zorgen + parameters nemen 
  Specifieke zorgen 

Uitvoeren bijkomende onderzoeken na doktersronde 
Melkkeuken (flesjes bereiden) 
Orde van de afdeling: spoelkamer, linnenkamer, keuken, bureau, onderzoekskamer 

 opruimen 
Medicatie voor namiddag klaarzetten per patiënt  

 
12u  Middagmaal uitdelen 
  Medicatie toedienen 

Parametercontrole 
 
13u30  Patiëntenoverdracht naar late shift 
 
14u  Medicatietoer en parametercontrole 
  Apotheek afhalen en in kast zetten 

Medicatie klaarzetten per patiënt tot 22u 
 
16u  Uitdelen fruitpapje 
  Medicatietoer en parametercontrole 
 
17-18u  Uitdelen avondmaal 
 
19-20u  Bedtijd!     Medicatietoer en parametercontrole 
 
21u15  Patiëntenoverdracht naar nachtshift 
 
22u  Medicatietoer: medicatie klaarzetten per patiënt tot 10 u 
 
0u  Medicatietoer en parametercontrole 
 
2u   Medicatietoer 
 
4u   Medicatietoer en parametercontrole 
 



6u   Medicatietoer 

 
Tussendoor gaan we naar belletjes, doen we ambulante zorgen, beantwoorden we veel telefoontjes, 
spelen we met de kindjes, …. 

 
 
Onze shifts: 
 
Een vroege shift is van 6u45 tot 15u15 
Een late shift is van 13u30 tot 21u30 
Een nachtshift is van 21u15 tot 7u 
 
Kom steeds op tijd!  
Heb je om de en of andere reden vertraging, of ben je ziek dan verwachten wij dat je onze afdeling zo 
snel mogelijk contacteert. 

 

De stagebegeleiding 

Je kan bij ons dus heel wat leren!  
 
Het is belangrijk jouw persoonlijke leerdoelen op te stellen en deze de eerste stagedag te overlopen met 
een verpleegkundige.  Het is jouw verantwoordelijkheid om al de leermomenten te benutten.  Het 
initiatief om bij te leren moet van jezelf komen! 
 
Wees niet bang om vragen te stellen!    
 
We vragen wel om dagelijks een dagevaluatie te laten invullen door de verpleegkundige waar je die dag 
mee gewerkt hebt. 
 
De namen van onze stagementoren kan je vinden in de lijst van referentiepersonen op de website. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Contactgegevens 

Hier kan je onze afdeling terugvinden: AZ Jan Portaels (5e verdieping) 

Telefoonnummers: 

• Afdeling:   02 257 57 40   of   02 257 57 42 

• Hoofdverpleegkundige:  02 257 57 41 

Email: pediatrie@azjanportaels.be 

 

Tot slot 

Wensen wij je veel succes en een leerrijke stage toe! 
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