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Welkom voor je stage in AZ Sint-Lucas! 

Waarom deze brochure? 

 We willen je zo goed mogelijk informeren zodat je stage optimaal kan verlopen. 

 Je vindt in deze brochure veel informatie over de afdeling en de leerkansen die er zijn. 

 AZ St-Lucas kan jou heel wat mogelijkheden bieden. Met 825 bedden, meer dan 2300 medewerkers en zo’n 70.000 

opnames per jaar behoren we tot één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen. 

 Neem zeker de specifieke info voor studenten op onze website door! Daar vind je heel wat leermomenten terug. Grijp 

deze kansen dan ook met beide handen, dus vraag gerust om eens een onderzoek bij te mogen wonen, een techniek 

uit te voeren… Jouw interesse en enthousiasme spelen alleen maar in je voordeel! 

 

Heb je nog vragen na het lezen van deze brochure? Stel ze gerust aan je mentor, dienstverantwoordelijke of de 

begeleidingsverpleegkundige. 

 

We wensen je alvast een fijne en zeer leerrijke stage toe. 

 

Christine Van der Hoogerstraete  Els Vanblaere     Inge Neirynck 

Directeur personeel en organisatie  Verpleegkundig en paramedisch directeur  Begeleidingsverpleegkundige 

 

  

https://www.azstlucas.be/beginnen-als-stagiair-in-ons-ziekenhuis


Infobrochure Materniteit 

 

 

5 

Gegevens van de afdeling 

De verpleegafdeling Materniteit: 

 Vind je op straat 3 

 Beschikt over 34 bedden 

 Het aantal bevallingen op jaarbasis bedraagt +/- 2200 bevallingen. 

 De postpartumverblijf duurt 3 nachten (gewone partus) 4 nachten (na sectio) 
 
Je kan deze afdeling contacteren via: 

  09/224.51.03 

 E-mail : materniteit@azstlucas.be 
 
Volgende artsen zijn er werkzaam: 

 gynaecologen 

 pediaters 

 zie ook op website www.azstlucas.be  zorgaanbod  medisch aanbod 
 
 
Het team van de afdeling bestaat uit: 

 dienstverantwoordelijke:                                                
 

 
                 

 stagementoren: Claeys Tineke, Willekens Marjolein, Van Vynckt Mieke, Vandeputte Evelien 

 vroedvrouwen 

 logistieke assistenten 

 schoonmaak 

 … 
 
 
 Heel dit team helpt je uiteraard graag met al je praktische vragen! 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://www.azstlucas.be/specialismen/materniteit
mailto:materniteit@azstlucas.be
http://www.azstlucas.be/
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Grondplan 
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Profiel van de afdeling 

Kernmerken van patiëntengroep 

- Observatie patiënten = zwangeren 
- Kraamvrouwen na vaginale partus 
- Kraamvrouwen na sectio caesaria 
- Soms patiënten na een gynaecologische operatie 
- Heropnames na bevalling vb borstabsces/curettage 
- Heelkundige ingreep bij borstvoedende moeders (opname moeder en kind) 

 
 

 Basiszorgen 

- Hulp bij borstvoeding 
- Bedbad, VS, IT 
- Babybadje + navelverzorging 
- Wondzorg 
- DAV bij sectio 
- Verwijderen redondrain 
- Hulp bij borstvoeding of flesvoeding 
- CTG 
- Vitale en fysische parameters 
- Medicatie SC, IM, IV 
- Sonderen 
- PKU 

 

Behandelingen 

 

- Ademhalingsstelsel 
o baby’s 
o observatie kreunen en neusvleugelen bij baby’s 
o aspiratie bij overvloedige slijmen in de maag 
o observatie baby’s met apnoemonitor 

 
- Bloedsomloopstelsel                                                                                

o Clexanetherapie bij varices en/of sectio’s 
o Anti-trombosekousenInfuusschema na sectio 

  
- Spijsverteringsstelsel 

o speciaal voedingsbeleid bij totaalruptuur 
o Opklimmend voedingsbeleid na sectio 

 
- Urogenitaal stelsel 

o eenmalige sondage na partus (EDA) na PP bloeding 
o verblijfsonde  
o 24 uurs-urine bij observatiepatiënten of andere pathologieën 
o Lavement 
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- Huid en zintuigen 
o observatie huiduitslag bij baby’s  
o vruchtwater allergie 
o streptococceninfectie 
o aanstippen met ontsmettingsstof en/of zalf 
o Metabolisme 
o Medicamenteuze toedieningen op voorschrift 

- Bijzondere technieken 
 

- Mobiliteit 
Bedden zijn gemakkelijk door de patiënten te bedienen en kunnen in verschillende standen geplaatst worden en 
hebben tot doel hulp te bieden bij sectio. 
  
 

- Hygiëne 
o Bedbad + vulvaspoeling bij kraamvrouw 
o Kinderbadje 
o Haarwassing bij sectio’s of observaties 
o Wassen van de rug bij observaties of sectio’s 

 

Woordverklaring & gebruikte afkortingen 

Partus Bevalling 

Sectio Keizersnede 

VS Vulvaspoeling 

IT Intiem toilet 

CTG Cardiotocografie  

EDA Epidurale anesthesie 

PP Post partum 
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ORGANISATIE VAN DE AFDELING 

Dagschema 

Vroegdienst 

6.30 u Overdracht nacht  vroeg 

7.00 u Klaarzetten medicatie tot de volgende shift 

Opdienen van het ontbijt 

Nieuwe patiënten ontvangen/ hulp borstvoeding/ sectio’s, 

naar OP doen 

8.00 u Overdracht vroeg  dagdienst 

8.15 u Afdienen ontbijt, door L.A. indien aanwezig 

8.15 u Ochtendverzorging en opnames 

11.30 u Opdienen middageten  

12.15 u Afdienen middageten 

Hulp bedden maken na ontslag 

12.30 u Nieuwe patiënten ontvangen en de pijnstilling po klaar voor 

24u + ’s nachts aanvullen tot 4 Dafalgans en 3 Ibuprofens 

Sectio’s afhalen van OP 

Hulp borstvoeding 

Bellen beantwoorden 

Laatste wijzigingen in Med Lucas inbrengen  

13.30 u Overdracht vroeg  laatdienst 

14.12u Einde vroegdienst 

 

 

Laatdienst 

 

13.30 u Overdracht vroeg  laatdienst 

14.00 u Nieuwe patiënten ontvangen en de pijnstilling po klaar voor 

24u + ’s nachts aanvullen tot 4 Dafalgans en 3 Ibuprofens 

Sectio’s afhalen van OP 

Bellen beantwoorden 

Koffiepauze 

15.00 u  Start namiddagverzorging 

17.30 u  Opdienen avondmaal 

18.00 u Mogelijkheid om een maaltijd te eten (de dienst wordt niet 

verlaten) 

18.30 u Afdienen avondmaal 

19.00 u Nieuwe patiënten ontvangen en de pijnstilling po klaar voor 

24u + ’s nachts aanvullen tot 4 Dafalgans en 3 Ibuprofens 

Bedbaden en VS (bij sectio’s met Blaassonde) 

Bellen beantwoorden 

Hulp borstvoeding 

Laatste wijzigingen in Med Lucas inbrengen  

21.12 u Einde laatdienst 
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Dagdienst  

 

 

8.00 u 

Overdracht vroeg  dagdienst 

8.15 u Verzorging + opnames 

11.30 u Opdienen middageten + koffiepauze 

12.00 u Afdienen middageten 

Hulp bedden maken na ontslag 

12.30 u Middagpauze 

13.30 u Overdracht vroeg  laatdienst 

14.00 u Nieuwe patiënten opvangen en de pijnstilling po klaar voor 24u 

+ ’s nachts aanvullen tot 4 Dafalgans en 3 Ibuprofens 

Sectio’s van OP 

Bellen beantwoorden + koffiepauze 

15.00 u Start namiddagverzorging 

16.30 u Overdracht naar laatdienst 

16.42 u Einde dagdienst 

 

Nachtdienst  

20.45 u Overdracht laatdienst naar nachtdienst 

 Patiëntentoer 

 Beloproepen 

 Nieuwe patiënten opvangen, controleren en medicatie 

klaarzetten tot de vroege 

 Geven van voeding aan pasgeborene / hulp bij aanleggen 

borstvoeding 

 Laatste wijzigingen in Med Lucas inbrengen 

06.30 u Overdracht nachtdienst naar vroegdienst 

 

 

Diensturen verpleegkundige 

Dagdienst 08u00 tot 16u42 (1u00 pauze) 

Vroegdienst 06u30 tot 14u12 (geen pauze) 

Late dienst 13u30 tot 21u12 (geen pauze) 

Nachtdienst  20u45 tot 06u45 (geen pauze) 

Diensturen studenten 

Op de afdeling volgen de studenten de uren van de afdeling waarbij ze iedere stagedag 7u42 stage lopen. 

Laat dagelijks je urenlijst aftekenen door de verantwoordelijke.  

Als je naar de introductie komt de eerste stagedag, breng ook je urenlijst mee en laat je deze door de 

begeleidingsverpleegkundige aftekenen. 
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Afdelingsgebonden tips 

-  Draag zorg voor het materiaal, wees kostbewust 

-  Er is altijd werk op een afdeling (aanvoelen, zien, …) 

-  Draag je steentje bij tijdens overdrachtsmomenten (observaties, vragen stellen, rapportering) 

- Breng een uurwerkje mee met secondewijzer 

- Herzie jouw cursussen gynaecologie, kwestie van alles eens op te frissen 

- Afhankelijk van je stageplaats, heb je de mogelijkheid om de vormingen rond borstvoeding en/of arbeid 

en bevalling te volgen. Dit wordt zelfs sterk aangeraden. 

- Bespreek dit zeker met je mentor of de dienstverantwoordelijke zodat zij je kan inschrijven voor deze 

vorming.   

Opzoeken van procedures 

Afhankelijk van je stageplaats, heb je de mogelijkheid om  procedures rond borstvoeding op te zoeken. eNora is de 

naam van ons procedureboek welke je kan terug vinden  intranet. Hier kan je alle bestaande procedures online 

raadplegen 

Via deze link lees je heel wat interessante brochures die je inzicht geeft in de werking van onze vroedvrouwen . 

 Kompaz   

Op deze afdeling in AZ Sint-Lucas werkt men met het elektronisch patiëntendossier,  Kompaz.  
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brochure borstvoeding i.h.k.v. ons borstvoedingsbeleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.azstlucas.be/volumes/brochures/2021_Brochure_BabyvriendelijkZiekenhuis_Borstvoeding_8p_A5_LowRes.f1621331204.pdf


Infobrochure Materniteit 

 

 

13 

 

 

 

Wij wensen je een zeer aangename en leerrijke stage! 
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Werkpostfiche – risicoanalyse van de afdeling 

 

 


