
Stagetraject 4de jaar dienst Kinderafdeling 

Omschrijving 

Heb je een warm hart voor de jonge patiënt? Dan krijg je op de dienst kinderafdeling de kans 
om zorg te verlenen aan deze kwetsbare populatie, met gevarieerde en complexe zorgnoden. 
Zorgverlening situeert zich op klinisch, psychisch, sociaal vlak. Zorg voor de pediatrische 
patiënt vraagt een positieve en kindvriendelijke ingesteldheid, een patiëntgerichte houding, 
initiatief en verantwoordelijkheid, goed klinisch inzicht en creativiteit. 

Groeien in zorgverlening met toenemende  

complexiteit en autonomie 

Leerkansen stagetraject 
 

 Je krijgt de gelegenheid om verpleegtechnische handelingen in te oefenen aan het 
ademhalingsstelsel, bloedsomloop, zenuwstelsel, bewegingsstelsel en 
maagdarmstelsel (observaties en parameters, basic life support, staalafnames, 
drainagesystemen, wondzorg, medicatiebeheer en –toediening) specifiek gericht 
naar kinderen.  

 Je hebt mogelijkheden om psychosociale vaardigheden in te oefenen (Leren 
communiceren aangepast aan het leervermogen van het kind; open en eerlijke 
communicatie, motiveren, gezondheidsvoorlichting, educatie).  

 Samen met de mentor bieden we jou de kans om casussen te analyseren d.m.v. het 
koppelen van eigen observaties aan verworven kennis en evidence based richtlijnen. 

Fasen binnen het stagetraject 
 

 Fase 1 

Verkennen van de Kinderafdeling.  

Koppeling aan stagementor om elkaar te leren kennen en af toetsen naar kennis en 
vaardigheden naar kinderen toe.  

Inoefenen van de verpleegkundige basistechnieken bij de kinderen in alle aspecten. 
Inoefenen van leren communiceren op niveau van het kind. 

Leren omgaan op een kindvriendelijke en respectvolle manier met kind en ouders.  

Opmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan en tussentijdse evaluatie. 

 Fase 2 

Je neemt geleidelijk een beginnende verantwoordelijkheid op in de zorg van een aantal 
toegewezen patiënten en dit in verschillende shiften. Dit verloopt steeds onder supervisie van 
de stagementor.  

Je bouwt het aantal patiënten waarvan je overdracht geeft geleidelijk op.  

Je verkent het pediatrisch dagziekenhuis.  

Je verkrijgt inzicht in alle functietesten die gebeuren in het dagziekenhuis.  

Je oefent het uitvoeren van functietesten in en leert correcte informatie te geven op niveau 
van het kind i.v.m. deze testen. 

Je maakt kennis met de melkkeuken om alle aspecten van flesvoeding en bereiding ervan te 
leren kennen.  

Je verzamelt kennis i.v.m. de verschillende medicaties en toedieningswijzen. 

 



Fase 3 

Toenemende autonomie d.m.v. het opvolgen van patiënten uit een volledige zorgzone met 
complexere zorgnoden. Zorgplanning, prioriteren en organisatie worden meer en meer 
belangrijk tijdens deze fase.  

Je bouwt het aantal patiënten waarvan je overdracht geeft op naar een volledig toegewezen 
zone.  

Je legt meer focus op patiënteneducatie.  

Je volgt patiënten in het volledig traject kindergeneeskunde en maakt kennis met andere 
diensten. Een meemaakstage op volgende diensten is mogelijk: spoed, consultatie pediatrie, 
operatiekwartier, patiëntenbegeleiding.  

Je krijgt een tussentijdse evaluatie. 

 Fase 4 

Je volgt patiënten op uit een volledige zorgzone met complexere zorgnoden.  

Je wordt eventueel gekoppeld aan een student van een lager jaar voor coaching.  

Je maakt kennis met een artsentoer en verwerkt medische orders onder supervisie.  

Je neemt deel aan multidisciplinair overleg.  

Je bent in staat om bepaalde dingen op te zoeken en door te geven in vorm van voordracht 
of bijscholing.  

Evaluatie van je persoonlijk ontwikkelingsplan en bepalen van sterktes en werkpunten. 

Kennismaking interdisciplinaire samenwerking 

Binnen de diensten wordt nauw samengewerkt met de arts en de sociale dienst en 
patiëntenbegeleiding. Er zijn tijdens de stage voldoende mogelijkheden om de werking van 
deze disciplines te leren kennen en om met hen samen te werken. 

Kennismaking zorg-ondersteunende diensten 

Binnen het zorgtraject pediatrie kan je kennismaken met volgende diensten: 
 operatiekwartier  
 spoed  
 melkkeuken  
 patiënten begeleiding  
 consultatie pediatrie  
 neonatologie 

Samen beter worden 

Tijdens je stage op de dienst kinderafdeling wordt verwacht dat je een eigen verbetervoorstel 
uitwerkt volgens de PDCA-cyclus. Samen met het team kan je een bepaald topic met 
verbeterpotentieel aanpakken. Hierbij zal je instaan voor opvolging en observaties/metingen 
en het coachen van collega’s en studenten uit eerste, tweede of derde opleidingsfase binnen 
het team. 


