
Materniteit
Dienst specifi eke informatie



Ruimtelijke ordening

Een verlosblok bestaat uit vier ruime bevallingskamers: “Lavendel” , “koren”, “blauwe 
regen”, “klaproos”. De patiënte verblijft er tijdens de arbeid en bevalling. De bevallingskamers 
zijn huiselijk en gezellig ingericht. 

Een postpartumafdeling met 4 luxe/suitekamers, 8 éénpersoonskamers en 2 twee-
persoonskamers, waarbij alle kamers voorzien zijn van een eigen sanitair gedeelte en 
een afgesloten babybox met babybad en verzorgingsruimte. Op deze afdeling liggen ook 
zwangere vrouwen met complicaties, zoals bijvoorbeeld hyperemesis, PMK, HELLP, PPROM, 
nierstuwing,… 

De melkkeuken is een aparte ruimte op de afdeling waar de fl esvoedingen worden gemaakt 
voor de baby’s. 

De N*-dienst is een afdeling waar de baby’s opgenomen worden indien hij/zij speciale 
verzorging nodig hebben. Hier worden enkel baby’s verzorgd met prematuriteit (> 34wkn), 
dysmaturiteit, O2 behoevende baby’s, hypo-/hyperthermie, … Elke dag is er per shift één 
vroedvrouw verantwoordelijk voor de zorg/voeding/toedienen van medicatie.



Shiftbeschrijving

Week:

V: 6u45 - 14u15

L: 13u15 - 21u00

G: 8u00 - 12u00 / 15u30 - 19u15

M: 8u00 - 15u45

N: 20u30 - 7u00

V verlos 6u45 - 14u15

• Briefi ng met de nacht + Dect 4650

• opvolging van moeders in arbeid

• ambulante CTG’s bij afwezigheid consultatie vrvr

• opname van geplande inducties en sectio’s

• verloskamers nakijken aan de hand van checklist – controle vacuüm cups 

• verloskamer opruimen na bevalling - poetsdienst verwittigen

• aanvullen/nakijken verloskamers.

V gang 6u45 - 14u15

• briefi ng met de N

• dect 4321/ dect 4655 tot 8u M bureau

• medicatie bedelen en voorschrijven

• beloproepen beantwoorden (ook tijdens het middagmaal)

• verzorging op de gang al starten

• 8u00 briefi ng lactatiekundige, M bureau

• opname van observaties, operatie patiënten

• verzorgingskar opruimen/aanvullen

• kamers van ontslagen patiënten opruimen

• eventueel V verlos helpen.

Weekend:

V: 6u45 - 14u00

L: 13u30 - 20u45

6u: 8u00 - 14u00

N: 20u30 - 7u00



V couveuse 6u45 - 14u15

• briefi ng met de N en dect 4324 + babyfoon

• hulp aan de V gang met bedeling van de medicatie/ beloproepen/ verzorging op de gang

• 8u00 - 11u00 - 14u00… demobadjes/voeding op de couveuse

• dossiers couveuse invullen

• geven van medicatie in de couveuse en voorschrijven

• takenlijst couveuse afwerken

• hulp bij badjes op de gang

L verlos 13u15 - 21u00

• briefi ng met de M bureau: dect 4650

• vanaf 14u00 verlos overnemen, indien drukke verlos vroeger hulp bieden

• verder opvolgen van moeders in arbeid

• verlosdossiers in orde brengen aan de hand van de checklist

• verloskamer opruimen na bevalling, poetsdienst verwittigen tot 19u00 dect 4607, na 
19u00 zelf poetsen

• ambulante CTG’s buiten de uren van ADB

• 19u00 opname pré-inducties – dossier in orde brengen

• 20u30 - 21u00 briefi ng met N

L gang 13u15 - 21u00

• briefi ng met M bureau: dect 4321. Vanaf 16u30 dect 4655 overnemen van M bureau.

• afwerken middagverzorging: medicatie geven en voorschrijven, dossiers invullen

• beloproepen beantwoorden, eveneens tijdens het avondeten

• kamers van ontslagen patiënten opruimen

• hulp aan L verlos indien nodig

• te controleren labo’s nakijken

• 20u30 – 21u00 briefi ng met de N



L couveuse 13u15 – 21u00

• briefi ng met M bureau: dect 4324 + babyfoon

• 14u00 - 17u00 - 20u00:

• geven van FV/SV couveuse kinderen

• hulp BV couveuse kinderen

• dossiers invullen

• kamers van ontslagen patiënten opruimen

• gepoetste baby bedjes opmaken 

• beloproepen beantwoorden

• medicatie geven/voorschrijven

• 18u00: hulp avondverzorging

• 20u30 - 21u00: briefi ng met N 

N verlos 20u30 - 07u00

• briefi ng met de L: dect 4650

• verder opvolgen van moeders in arbeid

• verlosdossiers in orde brengen

• verlos opruimen/poetsen

• ambulante CTG’s

• opstarten pré-inductie

• 6u45 - 7u00 briefi ng met de V

N gang 20u30 - 7u00

• briefi ng met de L: dect 4321

• nachttoer: alle patienten nakijken en voorzien van nodige hulp/zorg/GVO

• labo’s afnemen

• medicatie geven/voorschrijven

• beloproepen beantwoorden

• dossiers invullen

• controles POC (dextro toestel)/ Jaundice meter (Transcutane bilirubine meter)

• verzorgingskarren/materiaal aanvullen 

• vanaf 00u00 rondes medicatie beheer afsluiten 

• 6u00 peridurale van sectio’s afzetten + medicatie geven

• 6u45 - 7u00 briefi ng met V



N couveuse 20u30 - 7u00  

• briefi ng met de L: dect 4324

• hulp nachttoer

• beloproepen beantwoorden

• 23u00 - 24u00 - 2u00 - 4u00 - 5u00: geven van FV/SV aan de couveuse kinderen en verzorging

• dossiers invullen

• medicatie geven/voorschrijven

• 6u45 - 7u00 briefi ng couveuse kinderen

M bureau 8u-15u45

• 8u00 briefi ng met V: dect 4655

• takenlijst M afwerken

• 13u15 briefi ng met L

• telefoons beantwoorden

• toeren met de artsen

• lijst voor de volgende dag nakijken

• in het weekend neemt de V gang de taken van de M bureau over.


