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Algemene gegevens 

 
Specialisme : raadpleging kindergeneeskunde 
Contactgegevens:  Onthaal: 03 821 3810 

 Verpleging: 03 821 3309 
 

Diensthoofd: Prof. dr. Stijn Verhulst 
Unitverantwoordelijke: Hilde Stevens: 03 821 4201 
Specifieke kamers:  2 behandelkamers 

 1 ECG-lokaal 

 1 functietestenlokaal 
 

 
 
Specifieke doelstellingen 

 

 Inzicht verwerven in alle facetten van de pediatrische ambulante zorg in een derdelijns ziekenhuis, zowel 
voor het acuut zieke, als voor het chronisch zieke kind. 

 Leeraanbod:  
staalname, ECG, verschillende functietesten, meeloopdagen met de referentieverpleegkundigen. 

 
 
Pathologieën en behandelingen 

 
Pathologieën 
Wij zien op onze afdeling patiënten vanuit de verschillende sub-specialismen binnen de pediatrie 
(pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie, nefrologie, endocrinologie, oncologie, immunologie, 
hematologie, neurologie metabole aandoeningen en algemene kindergeneeskunde).  
Wij verzorgen zowel chronisch zieke kinderen, als kinderen met een acute aandoening.  
 
Behandelingen 
Behandelingen gebeuren niet op onze afdelingen. De kinderen worden hiervoor opgenomen op de afdeling 
voor kortverblijf. 
 
 
Kenmerken van zorgcategorieën 

 
Wij zien op onze afdeling een zeer gevarieerde patiëntenpopulatie, zowel op gebied van leeftijd als op het 
gebied van ziektebeeld. Wij zien patiënten uit alle sub-specialismen van de pediatrie van pasgeborenen tot 
adolescenten. 
 
 
Meest voorkomende verpleegactiviteiten 

 Staalnames: bloed, urine, sputum, … 

 Toedienen van medicatie: IV, IM of SC 

 Functietesten: OGTT, ACTH, ademtesten, zweettest, … 

 ECG 

 Katheterverzorgingen  

 Wondzorg na abdominale heelkunde 

 Plaatsen van perifere katheters, dikwijls voor een onderzoek op een andere afdeling 
 
 
Overlegstructuren op de dienst 

 
Verpleegkundig niveau 

 Overlegvergadering 3 maal per jaar 
 

Met artsen 
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 Dienstvergadering 

 Multidisciplinaire vergaderingen binnen de multidisciplinaire teams 
   
 
Verpleegkundige dagindeling op de dienst 

 

 De raadpleging loopt van 08.30 u. tot 17.00 u. 

 De dagen verlopen zeer gevarieerd 
 
 
Samenwerking met andere disciplines 

 
Binnen de pediatrie zijn er veel sub-specialismen. Er is dan ook een nauwe samenwerking met de collega’s 
van de afdelingen voor volwassenen. 
 
 
Vereiste voorkennis en vaardigheden voor studenten 

 
De student heeft een basiskennis pediatrische verpleging. 
 
 
Inscholingsprogramma voor studenten 

 
— 
 
 
Inscholingsprogramma voor nieuwe medewerkers 

 
— 
 
 
Stagetrajecten en meeloopdagen 

 
Tijdens de stage, zeker als het een langere stageperiode betreft, kan de student contact opnemen met de 
referentieverpleegkundigen om meeloopdagen met de verpleging uit de sub-specialismen in te plannen. 
 
 
Namen referentieverpleegkundigen en experten 

 
Diabeteseducatoren: Anne Gotemans: 5860 

Roos Speelman: 5841 
Hilde Van Huffelen: 5840 
Birgit Van Den broeck: 4830 
Mieke Van Eynde: 5837 
 

Nefroverpleegkundigen: Najat Bougenzir: 5854 
Kimi Lambregts: 5781 
Sanne Van Den Hende: 7367 
 

Mucoverpleegkundigen: Monika Waskiewicz: 5798 
 
 

Gastro/IBD-verpleegkundige: Liesbet Goossens: 5473 
 

Ventilatieverpleegkundige: Sophie Installé: 4183 
Anse Van Ostaeyen: 5137 
 

Studieverpleegkundigen: Monika Waskiewicz: 5798 
Hilde Stevens: 4201 
Julie Degraeve: 2199 



 

Profielschets consultatie pediatrie 

Profielschets 

4.0.0 

4/06/2021 

 
 

Geldig in Pediatrie Pagina 3 / 3 
Docnr: 00104607 

 

 
 

Namen mentoren 

 

Wendy Van Camp:   3309 
 


