
Stagetraject 4de jaar dienst Materniteit, Gynaecologie en 

Neonatologie (N2A)  

Omschrijving 

Een verdiepende stage op onze afdeling? Ja hoor, dat kan! 

De afdeling N2A omvat de kraamafdeling, maar ook gynaecologische patiënten worden er 
behandeld. Elke vrijdag staan er operaties van onze senologen gepland, en ook deze 
patiënten krijgen zorg aangeboden op onze afdeling. 

Als verpleegkundige in wording zal vooral de zorg voor neonaten en kersverse moeders een 
nieuw gegeven zijn. Je krijgt voldoende tijd en tools aangereikt om je ook hierin verder te 
verdiepen en te bekwamen. Het educatieve luik binnen de zorg dragen we hoog in ons 
vaandel. Zo zal je je ook verdiepen in de wondere wereld van de borstvoeding, en je samen 
met het ganse team inzetten om dit proces bij moeders optimaal te begeleiden. Ook het 
bereiden en toedienen van flesvoeding, onderhevig aan strenge HACCP normen zal je 
aangeleerd worden. 

Naarmate je stage vordert, zal je ook de kans krijgen om een bevalling en sectio bij te wonen, 
en je te bekwamen in de bijhorende verpleegkundige zorgen voor moeder en kind. 

Ook zal je kennis kunnen maken met onze allerkleinsten, en stage lopen op onze 
neonatologie. Hier komen prematuur geboren baby’s terecht die intensievere observatie en 
behandeling nodig hebben. Naargelang je eigen interesse is de stageduur op deze afdeling 
bespreekbaar. 

Als vroedvrouw hebben we een belangrijke educatieve en informerende rol te vervullen. Zo 
kan je gedurende enkele dagen ook meelopen met de zwangerschapscoach, en enkele 
consultaties bijwonen. Tijdens zo’n consultatie ligt de focus vooral op medische controle, 
educatie, en komen ook psychosociale aspecten aan bod. Je maakt kennis met het project 
‘Born in Belgium’. 

Groeien in zorgverlening met toenemende  

complexiteit en autonomie 

Leerkansen stagetraject 
 

 Je maakt kennis met de verschillende patiëntenpopulaties binnen onze afdeling: 

gynaecologische patiënten voor en na een heelkundige ingreep, patiënten senologie, 

neonaten en pas bevallen moeders. 

 Wij bieden je de kans om de reeds geziene verpleegtechnische handelingen verder in 

te oefenen en te verfijnen. Daarnaast zal je ook de aangeleerd worden om specifieke  

zorg te bieden aan pas bevallen moeders en hun neonaat, binnen het domein van de 

verpleegkunde. 

 Je krijgt de kans om, onder toezicht van de vroedvrouw, de voorbereiding, uitvoering 
en  nazorg te organiseren en uit te voeren. 

 Je leert er de verschillende disciplines, eigen aan de verschillende 
patiëntenpopulaties kennen, en gaat in overleg en dialoog in functie van de uit te 
voeren zorg. 

 Het intensieve teamwerk op de werkvloer is een opportuniteit om jouw 

communicatie-skills en vaardigheden wat betreft groepsdynamiek verder te 

ontplooien. 

 Je werkt in een variabel uurrooster in verschillende shiften. 

 



Fasen binnen het stagetraject 
 

 Fase 1 (3 weken) 

Bespreken van doelstellingen, het persoonlijke ontwikkelingsplan en wijze van evalueren. 
Verkennen van de afdeling N2A: organisatie en werking, team, patiëntenpopulatie, … 
Verfijnen en inoefenen van reeds gekende technieken en inoefenen van nieuwe materie. 

 Fase 2 (4 weken) 

Inzicht verwerven in procedures en zorgpaden, alsook het zelfstandig aan de slag gaan met 
KWS 
Bijwonen van gynaecologische operaties, in functie van interesse en verdieping 
Bijwonen van onderzoeken en operaties binnen het domein van de senologie 
Bijwonen van MOK 
In functie van het leerproces van de student kan dit worden uitgebreid met andere 
onderzoeken binnen deze modaliteit. 

 Fase 3 (4 weken) 

Bijsturen van doelstellingen. 
Inzicht verwerven in het domein Moeder en kind, en bijhorende verpleegtechnische 
vaardigheden aanleren, inoefenen en verfijnen. 
Bijwonen van een bevalling, en toedienen van verpleegkundige zorg aan moeder en neonaat.  
Bijwonen van een sectio. 
Een dag meehelpen in de steriele melkkeuken. 
Kennis making met de dienst neonatologie, en ook hier verpleegtechnische vaardigheden 
toepassen bij prematuren of neonaten die extra observatie nodig hebben. 
Verdieping in pijnobservatie en gebruik van pijnschalen. 
Inoefenen van communicatieve vaardigheden met ouders wiens baby opgenomen werd op 
de afdeling neonatologie. 
Toenemende autonomie ontwikkelen in de observatie en uitvoeren van zorg. 

 Fase 4 (3 weken) 

Actieve deelname aan de dagelijkse werking en gesuperviseerd zelfstandig uitvoeren van de 
zorg aan bovengenoemde patiënten. Afhankelijk van eigen interesse in de verschillende 
deeldomeinen kan besproken worden om extra verdieping aan te gaan binnen gynaecologie/ 
materniteit of neonatologie. 
Actieve inbreng en feedback aan het team inzake de lopende afdelingsgebonden 
kwaliteitsprojecten. Wees kritisch voor eigen handelen, en denk na over een verbeterproject 
die je aandacht verdient ( zie verder). 
Verder verfijnen en verbeteren van algemene techniciteit, efficiëntie en snelheid van 
uitvoering van zorg. 

Samen beter worden 

Tijdens je stage op onze afdeling wordt verwacht dat je een eigen verbetervoorstel uitwerkt 
volgens de PDCA-cyclus. 
Samen met het hele team kan je een bepaald topic met verbeterpotentieel aanpakken 
waarbij jijzelf zal instaan voor coaching bij de uitwerking, observatie, opvolging en evaluatie. 

 


