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Welkom  

 

Beste student 

Je zal in onze organisatie je stage eerstelijns vroedkunde lopen. Allereerst heten wij je van harte                

welkom! 

Je bent bij ons en onze cliënten te gast. Wij nemen je graag op in onze dienst en beschouwen je niet                     

als een ‘niet-gediplomeerde’, maar als een ‘bijna-collega’. 

Je bent gedurende enkele weken actief betrokken in de zorg van onze zwangere en pasbevallen               

moeders aan huis en onze organisatie. Samen met jou willen wij er een aangename stage van                

maken. Voel je er dan ook thuis! 

Een stage is uiteraard ook bedoeld om te leren. De coördinator, je stagementor en de vroedvrouwen                

van ons team zullen je in dit leerproces begeleiden. Bij hen kan je steeds terecht met al je vragen!  

In overleg met de hogeschool hebben wij voor jou een stagetraject uitgewerkt. Deze bundel is               

bedoeld als introductie van dit stagetraject. Het is tevens een leidraad doorheen de stage. Je vindt                

hierin alle praktische afspraken in verband met de stage, de organisatie van het Wit-Gele Kruis               

Limburg en het vroedvrouwenteam. We hopen dat deze stage voor jou een boeiende ervaring              

wordt. 

Tot snel! 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

Kathleen Vanholen                                                                               Nadja Vananroye 

Coördinator Vroedvrouwenteam                                                      Algemeen Directeur 
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Missie en Visie  

Onze missie is warme kwaliteitsvolle zorg thuis te bieden. Onze visie streeft            

toegankelijke en individuele zorg na en dit op maat van de cliënt. Het team              

van vroedvrouwen wordt ondersteund door de expertise en zorg van onze           

volledige organisatie.  

Vroedvrouwenteam binnen het Wit Gele Kruis Limburg  

Reeds 30 jaar biedt het vroedvrouwenteam kraamzorgen aan binnen het Wit-Gele Kruis Limburg.             

Sinds 2007 vormt het vroedvrouwenteam een volwaardige, complementaire dienst in onze           

organisatie. In 2017 deden de helft van alle pas bevallen moeders in Limburg een beroep op het                 

vroedvrouwenteam van het Wit-Gele Kruis Limburg. Concreet betekent dit dat bij 50% een             

vroedvrouw van onze organisatie ondersteuning bood in de postnatale periode. 

Jaar Aantal kraamvrouwen Aantal vroedvrouwen 

2006 55 5 

2007 759 9 

2008 1221 15 

2009 1975 21 

2010 2400 24 

2011 2632 26 

2012 2906 31 

2013 3101 32 

2014 3215 34 

2015 3406 35 

2016 3653 36 

2017 3706 36 

2018 3503 35 
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Een vroedvrouw draagt de medische verantwoordelijkheid voor moeder en baby. Zolang het nodig             

is, komt ze op huisbezoek om de pasbevallen moeder met raad en daad bij te staan. Zo gaat ze na of                     

de moeder goed herstelt van de bevalling door opvolging van baarmoederinvolutie, bloedverlies,            

bloeddruk, knip, keizersnede wonde, ....  

Ze observeert ook de pasgeborene (gewicht, navelverzorging, output, ...). Indien nodig kan ze de              

metabole screening thuis uitvoeren en begeleidt ze de borst- of kunstvoeding. Ze heeft ook aandacht               

voor het jonge gezin en het psychologisch welzijn. Vaak zorgt ze voor het nodige schouderklopje of                

springt ze bij met een handige verzorgingstip. De vroedvrouw zet dus de zorg, van de vroedvrouw in                 

het ziekenhuis, bij het gezin thuis verder. 

Iedere moeder, onafhankelijk of ze nu kort of lang in het ziekenhuis bleef, kan beroep doen op een                  

vroedvrouw zonder dat hier een voorschrift voor nodig is. De kosten hiervan worden via              

derdebetalersregeling aangeboden aan de mutualiteit van de mama. 

Ook prenataal hebben wij een uitgebreid zorgaanbod. Zo kunnen de medische controles bij de              

gynaecoloog afgewisseld worden met huisbezoeken die door de vroedvrouw worden uitgevoerd. De            

controles worden ingepland op vaste momenten in de zwangerschap. Deze huisbezoeken worden            

meestal gepland rond 16, 24 en 32 weken zwangerschap. Deze zorgen gebeuren op basis van een                

uitgewerkt prenataal zorgpad.  

Toekomstige ouders kunnen ook kiezen voor een intakegesprek tijdens de zwangerschap. Dit is een              

eenmalig huisbezoek waarbij de vroedvrouw en het gezin al kunnen kennismaken met elkaar. Verder              

worden ook alvast administratieve gegevens in orde gebracht en geeft de vroedvrouw nuttige             

informatie over het verdere verloop van de zwangerschap en het vroege postpartum.  
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Het vroedvrouwenteam: wie zijn wij? 

Voorstelling vroedvrouwenteam  

Ons team bestaat uit 32 enthousiaste vroedvrouwen. Ze werken regionaal verspreid over 26             

verschillende regio’s in Limburg. In elke regio werkt steeds een vaste vroedvrouw. Om de              

permanentie in de zorg te verzekeren, heeft zij een duo-partner met wie ze samen de gezinnen                

begeleidt.  

 

Hieronder krijg je een overzicht van de regioverdeling: 
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Voorstelling stageverantwoordelijken  

Coördinator van het vroedvrouwenteam:  

• Kathleen Vanholen  

Stagementoren: 

• Loes Volders  

• Ellen Doumen  

Stagebegeleiders: 

• Het volledige team van vroedvrouwen  

Tijdens de stageperiode zal je toegewezen worden aan een vaste vroedvrouw die je begeleidt              

doorheen je stagetraject. Op haar vrije dagen word je aan een collega vroedvrouw gekoppeld. De               

agenda van de vroedvrouw kan erg variëren en is niet op voorhand in te schatten qua drukte. Indien                  

je toegewezen vroedvrouw een minder drukke agenda heeft, word je mogelijks gekoppeld aan een              

collega zodat je je opgegeven stage-uren wel kan behalen.  
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Een huisbezoek samen met de vroedvrouw 

Op bezoek bij Suzie, 8 dagen geleden bevallen van haar tweede dochter. Na haar vorige bevalling                

volgde ik haar ook op! Toch nemen we even de tijd om het kraamdossier op te stellen. De                  

mutualiteitsgegevens worden genoteerd en dan overlopen we samen haar algemene en           

verloskundige voorgeschiedenis. Ook het verloop van zwangerschap, bevalling en vroege          

postpartum komen aan bod. Ik geef haar meteen uitleg over de werking van onze dienst en leg haar                  

uit dat de mutualiteit de kosten van de bezoeken volledig dekt en wij geen vervoers- of                

administratieve kosten vragen. 

Dan kijken we kleine Emma na. Terwijl ik haar uitkleed vraag ik na hoeveel keer per dag dat ze plast                    

en stoelgang maakt. Ook de kleur van de stoelgang is van groot belang. Ik meet de temperatuur van                  

de kleine meid en weeg haar. Emma is na het ziekenhuisontslag nog niet bijgekomen. Ondertussen               

observeer ik haar huidskleur en voel naar de fontanellen. Het valt mij op dat het hoofdje aan de                  

linkerkant wat is afgevlakt. Ik raad Suzie aan om Emma overdag iets vaker op haar rechterzij te                 

leggen. Vervolgens controleer ik haar mondje op spruw, kijk ik of haar oogjes niet etteren, of haar                 

neusje niet verstopt is, voel naar de sleutelbeentjes, voel naar hypermastie en kijk ik het naveltje na.                 

Dit is nog niet afgevallen en ik raad haar aan het goed droog te houden. Ook de billetjes van kleine                    

Emma heb ik gecontroleerd, deze zien wat rood en ik raad Suzie aan om toiletmelk te gebruiken in                  

plaats van vochtige doekjes. Ook kan ze eventueel een beetje luierzalf gebruiken. Dan controleer ik               

de reflexen. Vooral de stapreflex doet grote zus enorm lachen. 

Bij haar eerste kind heeft Suzie kunstvoeding gegeven en nu, bij Emma, heeft ze gekozen voor                

borstvoeding. De borstvoeding verloopt echter niet zo vlot. In het ziekenhuis had ze reeds last van                

kloven en dit betert maar niet thuis. Ze gebruikt reeds Lansinoh®, een zalf die de kloven helpt te                  

genezen, maar resultaat blijft uit. Omdat ik vermoed dat Emma verkeerd aan de borst drinkt, leggen                

we Emma samen aan. Emma hapt meteen zeer mooi aan, zuigt enkele keren en slikt dan. Na twee                  

minuten heeft Emma de neiging om wat van de borst te zakken. Mits enkele houdingsveranderingen,               

lukt het ons om Emma een volledige borstvoeding goed en correct te laten drinken. Suzie merkt                

meteen een verschil en is zeer blij met de tips. Ze ziet het weer zitten om verder te gaan met de                     

borstvoeding.  

Bij elk bezoek controleer ik ook de mama. Bij Suzie neem ik de bloeddruk, vraag hoe haar                 

bloedverlies is, voel naar de baarmoederstand, kijk naar haar episiotomie en de heling ervan en               

vraag ik naar haar gemoedstoestand. Ook kan ze weer vlot naar het toilet gaan. Bij een volle blaas                  
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heeft ze soms wel wat urineverlies. In het ziekenhuis had ze last van de baby blues, maar dat is hier                    

thuis vlug voorbij gegaan.  

Suzie en Emma zijn beiden volledig nagekeken, de borstvoeding is geobserveerd, het elektronisch             

verloskundig dossier is ingevuld en ook het kindboekje van K&G werd aangevuld. Vervolgens wordt              

er een nieuwe afspraak gemaakt. Omdat Emma nog niet bijkwam en ik wil opvolgen of het de mama                  

lukt om zelfstandig borstvoeding te geven, spreken we morgenvoormiddag terug af. 

Pre – en postnatale zorg 

Het vroedvrouwenteam van het Wit-Gele Kruis Limburg biedt zowel prenatale als postnatale zorg             

aan. Hieronder krijg je een zicht op de inhoud van deze pre- en postnatale huisbezoeken. Alle zorgen                 

die uitgevoerd worden staan uitgebreid beschreven in onze procedures. De manier waarop bepaalde             

handelingen, zorgen, technieken, … moeten uitgevoerd worden, kan je terugvinden in onze            

protocollen. Als student mag je deze protocollen en procedures zeker eens bekijken. Vraag er dus               

gerust achter. Ook tijdens de stagedag op het provinciaal secretariaat, krijg je de mogelijkheid om               

hier een beter zicht op te krijgen.  

Prenataal bezoek: 

- Voorstelling vroedvrouw/ kennismaking met zwangere en partner. 

- Anamnese: 

o Persoonlijke gegevens  

o Medische/gynaecologische voorgeschiedenis 

o Psychosociaal 

o Huidige zwangerschap  

o Echo  

o Labo 

o GVO (gericht op het aantal weken zwangerschap) 

- Urine dipstick  

- Bloedafname  

- Gewichtsopvolging  

- Glucose challenge test  

- Bloeddrukcontrole mama 

- Handgrepen van Leopold (1ste en 2de handgreep)  

- Fundusmeting (vanaf 24-28 weken zwangerschap) 

- Hartslag baby beluisteren door middel van doptone bij opvolging zwangerschap op           

voorschrift van arts 
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- Luisterend oor bieden en tips tegen ‘typische kwaaltjes’ geven 

- Samen voorbereiden op bevalling en ingaan op vragen rond zwangerschap, geboorte en            

postpartum. 

- Dossier en zwangerschapsboekje invullen met gekende informatie 

- Uitleg werking vroedvrouwenteam Wit-Gele Kruis Limburg 

- Tarificatie gebeurt via derdebetalersregeling  

Postnataal bezoek: 

- Anamnese: algemeen, gynaecologisch en familiaal 

- Verloop zwangerschap en bevalling bespreken 

- Gezondheidspromotie (GVO) 

- Tips en tricks voor jonge ouders 

- Uitleg werking vroedvrouwenteam Wit-Gele Kruis Limburg 

- Controle mama: 

o Bloeddrukcontrole  

o Baarmoederinvolutie controleren  

o Bevraging bloedverlies  

o Episiotomie of ruptuur controleren  

o Sectiowonde verzorgen/inspuitingen geven indien nodig  

o Hechtingen/ nietjes verwijderen vaginaal/sectio  

o Controle hemorroïden  

o Controle oedemen/ varices  

o Controle pijn, roodheid of zwelling van de kuit 

o Controle kortademigheid of borstpijn  

o Bevraging naweeën of nausea  

o Bevraging urine- en stoelgangpatroon  

o Medicatiegebruik (info anticonceptie, …)  

o Algemene bevraging (eetlust, psychologisch welzijn) 

o Bevraging mobilisatie/ TED-kousen  

o Afspraken gynaecoloog/huisarts opvolgen 

- Controle pasgeborene: 

o Klinische controle baby incl. reflexen  

o Observatie algemene gezondheidstoestand  

o Controle gewicht  

o Controle urine- en stoelgangpatroon  
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o Controle huidskleur en ademhaling  

o Hulp babybadje indien poliklinisch bevallen en geen kraamhulp  

o Controle neus en ogen, neusspoeling  

o Controle mond en stuit  

o Controle regurgitatie  

o Nazicht navel  

o Medicatietoediening  

o Opvolging/ uitvoering metabole screening  

o Afspraken Kind & Gezin of kinderarts bevragen en opvolgen 

o … 

- Voeding: 

o Borstvoeding: 

▪ Aanhaptechniek 

▪ Zuigtechniek 

▪ Voedingshoudingen 

▪ Drinkpatroon per 24u 

▪ Nazicht borsten en tepels 

▪ Voedingsduur 

▪ Kolven 

▪ Hulpmiddelen 

▪ Zorgplan opstellen bij verwikkelingen op basis van borstvoedingsprotocol 

▪ Combinatie werken en borstvoeding bespreken 

▪ …. 

o Kunstvoeding: 

▪ Aantal voedingen per 24u 

▪ Drinktijd 

▪ Drinktechniek 

▪ Soorten kunstvoeding en   

water 

▪ Bereiding van de voeding 

▪ Hoeveelheden 

▪ Soorten flessen en spenen 

▪ Hygiëne en steriliteit bespreken 

▪ Bijsturen voedingsschema indien nodig, ... 
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Benodigdheden van de vroedvrouw 

Net zoals in het ziekenhuis moet de vroedvrouw over het nodige materiaal beschikken om              

kwaliteitsvolle en op maat gerichte zorg te kunnen aanbieden. Daarom beschikken onze            

vroedvrouwen over een verzorgingstas die al het nodige materiaal bevat. De inhoud hiervan is terug               

te vinden in de protocollen. Als student mag je hier zeker achter vragen. Ook heeft ze steeds een                  

weegschaal bij om de gewichtsevolutie van de pasgeborene te kunnen evalueren. Als laatste             

beschikt de vroedvrouw over een auto van het WGK, een smartphone en een tablet voor het                

elektronisch vroedvrouwen dossier te kunnen invullen.  

Hulpmiddelen postpartum  

Bij alle C-afdelingen (afdeling: Hamont/ Tongeren/ Dilsen/ Sint-Truiden/ Beringen en provinciaal           

secretariaat Genk) kunnen ouders 24u/24u en 7/7 terecht om o.a. kolf toestellen te lenen en               

kolfmateriaal aan te kopen. Tijdens de openingsuren (8u - 12u30 en 13u30 – 17u) heb je geen                 

afspraak nodig om langs te gaan. Buiten deze uren kan je hier ook terecht, dit na een telefonische                  

afspraak met de desbetreffende afdeling. Cliënten kunnen ook altijd informatie inwinnen via hun             

eigen mutualiteit. 
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Behaalde kwaliteitslabels  

Erkenning kwalitatieve postnatale zorg  

 

De Vroedvrouwen van het Wit-Gele Kruis Limburg hebben elk de erkenning voor kwalitatieve             

postnatale zorg ondertekend. Dit impliceert dat de vroedvrouwen werken volgens de aanbevelingen            

die werden uitgeschreven door de Vlaamse beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV). In           

samenwerking met de Vlaamse gynaecologen (VVOG), de Vlaamse Kinderartsen (VVK), Kind en Gezin             

en de Expertisecentra Kraamzorg. 

Hierdoor engageert elke vroedvrouw zich om wetenschappelijk onderbouwde zorg, uitgeschreven in           

een 30-tal kwaliteitseisen, en dit op maat van het gezin aan te bieden. Ook respect voor de                 

eigenheid, culturele diversiteit van het gezin en financiële transparantie krijgen de nodige aandacht.             

Het vroedvrouwenteam van het Wit-Gele Kruis Limburg biedt ook een permanentie om dringende             

medische oproepen te kunnen beantwoorden. 

Logo:                                  

 

 

Wil je graag meer te weten komen over deze erkenning, surf naar 

https://www.witgelekruis.be/thuisverpleging-en-thuishulp/vroedvrouw-aan-huis 

 

Niaz  

Op 8 januari 2018 kende het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) het               

internationale Niaz- Qmentum- Kwaliteitslabel toe aan het Wit-Gele Kruis Limburg. Dit           

kwaliteitslabel garandeert dat patiënten van het WGK kunnen rekenen op deskundige, kwalitatieve            

en veilige zorg. Onze organisatie streeft ook naar continue verbetering. Dit kwaliteitslabel werd             

toegekend voor een periode van vier jaar. 

Logo:  

 

Wil je graag meer te weten komen over dit kwaliteitslabel, surf naar 

https://www.witgelekruis.be/over-ons/kwaliteitslabel 
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Het elektronisch vroedvrouwen dossier 

In de loop van 2019 werken onze vroedvrouwen niet langer met een papieren dossier, maar met een                 

elektronisch vroedvrouwen dossier (EVD). Het EVD is in eerste instantie een werkinstrument.            

Hierdoor kan de vroedvrouw de gezondheid van moeder en kind adequaat opvolgen, rapporteren en              

bijsturen. Dankzij deze online tool kan een collega of een zorgverlener van het multidisciplinaire              

team, na toestemming van de ouders, vlot het dossier raadplegen waardoor continuïteit van zorg              

gegarandeerd kan worden. Ook het gezin zal in de mogelijkheid zijn om hun dossier online te                

raadplegen. Het EVD vormt dan ook een belangrijke schakel binnen geïntegreerde gezondheidszorg. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit-Gele Kruis Limburg © Stagegids Vroedkunde 2019     Pagina 14 



 

 

Studenten vroedkunde  

Voor aanvang van de stageperiode 

Welke documenten in orde brengen  

Alvorens je bij ons op stage komt, dien je volgende documenten op voorhand in orde te brengen.  

- Zorg dat je beschikt over een ondertekend stagecontract. 

- Op de website kan je de werkpostfiche van de dienst terugvinden. Deze dien je af te printen                 

en te ondertekenen. 

- Zorg dat je in het bezit bent van een geldige gezondheidsbeoordeling. 

- Neem de info in de stagegids en op de website op voorhand door. 

- Lees zeker het functieprofiel van de vroedvrouw via de website. 

- Neem de volgende cursussen grondig door voor de start van de stage: 

o Cursus fysiologie 

o Cursus eerste lijn 

o Cursus borstvoeding 

 

Afspraken voor aanvang van de stage  

Eén week voor de start van de stage, zal de hogeschool jou het uurrooster met de begeleidende                 

vroedvrouwen doorsturen. Zodra je dit document hebt ontvangen, vragen wij jou om telefonisch             

contact op te nemen met de coördinator van het vroedvrouwenteam. Tijdens dit eerste             

kennismakingsgesprek worden al kort enkele afspraken gemaakt en wordt de stagedag op het             

provinciaal secretariaat in Genk concreet afgesproken.  

De avond voor de start van de stage, neem je contact op met de vroedvrouw die de eerste dag aan                    

jou toegewezen is. Samen spreken jullie af waar en hoe laat jullie aan de ronde zullen beginnen. Bel                  

steeds tussen 18u en 20u, aangezien de vroedvrouw haar agenda dan pas finaal kan afstemmen met                

jou. Op dagen wanneer je toegewezen bent aan een andere vroedvrouw, neem je opnieuw de avond                

voordien contact op met haar. Als student werk je van maandag tot vrijdag tussen 8u en 18u. In                  

principe worden de weekenden steeds vrij geroosterd. Indien er door de week echter te weinig uren                

gepresteerd worden, kan dit ingehaald worden op zaterdag na afstemming met de begeleidende             

vroedvrouw. Op zondag ben je steeds vrij. 
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Gedurende de stageperiode 

De eerste stagedag  

Tijdens de eerste stagedag, voordat je samen met de vroedvrouw op ronde vertrekt, laat je haar de                 

volgende documenten controleren op volledigheid, namelijk: 

- Ondertekend stagecontract 

- Ondertekende werkpostfiche  

- Geldige gezondheidsbeoordeling 

Deze documenten dien je NIET af te geven aan de vroedvrouw, maar bezorg je aan de coördinator                 

van het vroedvrouwenteam tijdens je stagedag op het provinciaal secretariaat. Let op! Wanneer             

deze documenten niet in orde zijn, kan de stage niet van start gaan.  

Een verzorgd voorkomen vinden we erg belangrijk gedurende de hele stageperiode. Tijdens de             

stagedag draag je enkel het stagevest van je opleiding. Na de zorgen wordt dit uitgedaan. Opgelet,                

de onderarmen moeten tot aan de ellebogen vrij zijn van juwelen, festivalbandjes,…  

Piercing, zichtbare tatoeages, kunstnagels, nagellak, schoenen met hoge hakken, teenslippers,          

rastakapsel, hoofddeksels, … worden niet toegelaten tijdens de stage. 

Voorzie steeds een eigen lunchpakket. Aangezien je gedurende de stage veel op weg bent, is er                

weinig tot geen mogelijkheid om in een cafetaria/ afdeling te gaan lunchen.  

 

Stagedag provinciaal secretariaat  

Gedurende je stageperiode, word je één dag verwacht op het provinciaal secretariaat in Genk,              

Welzijnscampus 25. Deze dag vindt plaats bij de coördinator van het vroedvrouwenteam van 9u –               

17u en geldt voor 8 stage-uren.  

Op deze dag dien je de reeds gecontroleerde documenten spontaan af te geven aan de coördinator                

van het vroedvrouwenteam. Verder geeft ze jou een blik achter de schermen. Tijdens dat moment               

zal je meer inzicht krijgen over hoe de kraamdienst precies is georganiseerd en wat er allemaal bij                 

komt kijken inzake, tarificatie, zorgaanvragen, ….  

Wij verwachten dat je als student gedurende je stageperiode goed observeert en met een kritische               

blik kijkt naar de praktijkvoering. Wat valt je op, wat is anders tussen praktijk en theorie, wat zegt de                   

evidence hierover? Tijdens deze stagedag provinciaal vragen we jou te reflecteren op één situatie die               
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er voor jou uitsprong of waarbij een groot verschil merkbaar was tussen theorie en praktijk. Dit mag                 

je dan terugkoppelen naar de coördinator.  

Onze vroedvrouwen werken evidence-based, daarom zijn we ook steeds geïnteresseerd in de laatste             

nieuwe ontwikkelingen binnen ons domein. Wij zouden het een meerwaarde vinden indien            

uitgewerkte stageverslagen vanuit een gekozen casus uit onze organisatie doorgestuurd kunnen           

worden naar de coördinator van het vroedvrouwenteam indien je hierover interessante literatuur            

hebt gevonden.  

 

Feedback en eindevaluatie 

Onze vroedvrouwen willen jou begeleiden en ondersteunen doorheen je stagetraject eerste lijn. Ze             

beantwoorden dan ook graag jouw vragen en willen jou zoveel mogelijk leerkansen aanbieden!             

Echter wordt vanuit de organisatie van jou als student verwacht dat je zelf verantwoordelijk bent               

voor je eigen leerproces. Maak daarom spontaan je leerdoelen aan het begin van de dag kenbaar.                

Geef aan waaraan je wil werken, in wil groeien. Vraag ook actief naar feedback en ga hier                 

constructief mee aan de slag.  

Vanuit de organisatie verwachten wij om een positieve groei te kunnen waarnemen doorheen jouw              

stagetraject. Deze indeling wordt als leidraad gehanteerd: 

- Eerste week: De vroedvrouw verwacht dat je vooral zal observeren en inzicht krijgt in de               

huisbezoeken. Kleine zorgen kunnen reeds toegewezen worden. 

- Tweede week: Je kan reeds ouders adviezen geven op basis van hun specifieke noden,              

toevertrouwde zorgen correct uitvoeren en deze info aanvullen in het EVD. 

- Derde week: In deze stageweek verwachten we dat je onder supervisie, zelfstandig een             

kraamzorg kan opstarten. Je weet welke zorgen moeten gebeuren bij moeder en            

pasgeborene, je kan deze correct uitvoeren, ouders voorzien van de nodige GVO en deze              

info aanvullen in het EVD. Je hebt inzicht in de totaalzorg. 

Algemene verwachtingen van jou als student: 

- Neem initiatief  

- Verantwoordelijkheidszin  

- Stiptheid  

- Orde en netheid  

- Geïnteresseerde houding  

- Nauwkeurige observatie en rapportage (mondeling en schriftelijk)  
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- Aangepaste houding ten opzichte van ouders en kinderen  

- Inzicht hebben in totaalzorg moeder en kind 

- Respecteer steeds het beroepsgeheim  

De verantwoordelijkheid betreffende het feedbackformulier ligt bij jou. Doorheen de stagedag vraag            

je feedback aan de vroedvrouw met wie je op ronde bent. Deze feedback noteer je zelf op het                  

desbetreffende formulier alvorens jullie het laatste huisbezoek van de dag uitvoeren. Hierna laat je              

het feedbackformulier door de vroedvrouw nalezen en ondertekenen. Via deze weg leer je als              

student om op een correcte en eerlijke wijze te rapporteren. Ook is dit de uitgelezen kans om aan te                   

voelen of de gekregen feedback op een correcte manier werd geïnterpreteerd. Via deze             

overlegmomenten krijg je een beter beeld over waar je reeds staat in je stagetraject. Wat gaat al vlot                  

en welke werkpunten dienen nog aangepakt te worden.  

Voor je eindevaluatie dien je je stage-ervaring bij ons te evalueren. Hoe heb jij jouw stage ervaren,                 

wat ging vlot, waar liep je tegenaan, …? Deze vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Wij verwachten               

dat je dit invult voor de eindevaluatie. Deze verantwoordelijkheid ligt bij jou als student en niet bij de                  

vroedvrouw. Dit formulier kan je invullen via onderstaande link. Deze link is ook terug te vinden op je                  

stageplanning.  

Link: https://nl.surveymonkey.com/r/wgklstagebeleving 

Selecteer kraamdienst als stageplek. Geef vervolgens deze code in om te kunnen starten:             

SWKZT1900.  

Op het einde van de stageperiode zal de eindevaluatie plaatsvinden met de vroedvrouw waar je het                

meeste mee op ronde bent gegaan. Verder zal ook jouw stagebegeleider en jijzelf aanwezig zijn               

tijdens dit evaluatiemoment. Jouw stagebegeleider vanuit de opleiding neemt hiervoor contact op            

met de desbetreffende vroedvrouw. Deze eindevaluatie vindt plaats op de dichtstbijzijnde afdeling            

voor de vroedvrouw. Dit wordt afgestemd tussen de vroedvrouw en de stagebegeleider van de              

hogeschool. 

 

Bij ziekte  

Indien je tijdens de stageperiode ziek wordt, dien je minstens één uur voor aanvang van de stagedag                 

jouw toegewezen vroedvrouw telefonisch te contacteren. Breng eveneens de coördinator van het            

vroedvrouwenteam, je hogeschool en je stagebegeleider via mail hiervan op de hoogte. 
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Na de stageperiode  

Jobstudent vroedkunde  

Elk jaar zijn wij op zoek naar afgestudeerde vroedvrouwen die graag tijdens de zomervakantie in juli                

en augustus vakantiewerk willen doen binnen ons team. Bij interesse kan je het sollicitatieformulier              

online invullen/ mailen naar de coördinator van het vroedvrouwenteam. Let op! Om aangenomen te              

worden moet je in het bezit zijn van het diploma vroedkunde en beschikbaar zijn zowel in juli als                  

augustus. 

Link: http://vacatureslimburg.witgelekruis.be/solliciteer.php  
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Aanvullende informatie  

Multidisciplinaire werken  

Zowel intern als extern werken de vroedvrouwen van het Wit-Gele Kruis multidisciplinair. 

Intern: 

- Verpleging 

- Dieetdienst 

- Continuïteitsteam 

- Plaatselijke afdelingen en referentieverpleegkundigen. 

Extern: 

- Gynaecologen 

- Huisartsen 

- Pediaters 

- Vroedvrouwen werkzaam in het ziekenhuis 

- Zelfstandige vroedvrouwen (vroedvrouwenkringen) 

- Kinesisten/Osteopaten 

- CKG: Amber-module 

- Kind en Gezin 

- Psychologen 

- Huizen van het Kind 

- … 
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Vorming  

In het Koninklijk Besluit van februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw               

staat dat de vroedvrouw verplicht is zich via vorming op de hoogte te houden van de evolutie van de                   

verloskunde om de beroepstitel te behouden. 

Sinds juli 2007 (KB 8 juni 2007) zijn een aantal wetten over deze permanente vorming gewijzigd: Art.                 

9. § 1. De houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw is verplicht zich door middel van                  

een permanente opleiding van 75 uur op vijf jaar, op de hoogte te houden van de evolutie in de                   

domeinen van de beroepsuitoefening.  

Over een tijdsspanne van 5 jaar moet men minimum 8u reanimatie van de pasgeborene volgen. De                

overige uren vult men in met fysiologie, pathologie en andere vroedkundig gerelateerde            

onderwerpen. Bij een eventuele controle moet elke vroedvrouw de attesten van de gevolgde uren              

opleiding kunnen voorleggen. Alle aanwezigheidsattesten dienen nauwkeurig bijgehouden te         

worden. 

Binnen het vroedvrouwenteam wordt de permanente vorming ingevuld door: 

- Regionale intervisiemomenten (4 maal per jaar) 

- Vroedvrouwenoverleg provinciaal (6 maal per jaar) 

- Externe vorming van 8 uren (1 maal per jaar) 

 

Elke vroedvrouw is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een persoonlijke           

bekwaamheidsfiche. Hierin noteert ze de gevolgde bijscholingen, maar ook alle activiteiten die ze             

deed om haar professionele bekwaamheid verder te ontwikkelen (denk hierbij aan het geven van              

een teaching in het ziekenhuis, relevante wetenschappelijk artikels doorgenomen, …). We geven je             

graag de tip om hier tijdens je opleiding alvast mee te starten. Dit om steeds te kunnen aantonen dat                   

je je verdiept in de ontwikkelingen binnen ons domein. 

Tot slot moeten alle vroedvrouwen binnen het Wit-Gele Kruis Limburg het postgraduaat            

lactatiekunde volgen. Dit wil zeggen dat ze zich specialiseert in het begeleiden van de borstvoedende               

moeder.  
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Checklist stage-overzicht  

Voor aanvang stage: 

- Documenten in orde maken voor de stage: 

○ Stagecontract 

○ Werkpostfiche & risicoanalyse  

○ Gezondheidsbeoordeling  

- Je inlezen, info verzamelen: 

○ Stagegids doornemen  

○ Functieprofiel van de vroedvrouw doornemen 

○ Volgende cursussen bekijken: 

◾ Fysiologie 

◾ Eerste lijn  

◾ Borstvoeding  

- Voor aanvang van de stage: 

○ Telefonisch: contacteer de coördinator vroedvrouwenteam en spreek de stagedag 

op het provinciaal secretariaat af.  

○ Telefonisch: contacteer de begeleidende vroedvrouw de avond voor de stage tussen 

18u en 20u. 

Tijdens stage: 

- Eerste stagedag: 

○ Volgende documenten laten controleren (NIET afgeven) op volledigheid door de 

vroedvrouw: 

◾ Stagecontract  

◾ Werkpostfiche 

◾ Gezondheidsbeoordeling  

○ Verzorgd voorkomen, geen juwelen, piercings, hoofddeksels nagellak, teenslippers, 

… 

○ Voorzie een eigen lunchpakket. 

○ Eigen vervoer tot aan de afgesproken locatie. 

 

- Maak spontaan je leerdoelen kenbaar aan de vroedvrouw.  
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- Stagedag provinciaal secretariaat: één stagedag van 9u – 17u te Genk, Welzijnscampus 25 

○ De gecontroleerde documenten tijdens de eerste stagedag worden afgegeven aan 

de stagecoördinator. 

○ Reflecteer over één specifieke situatie die er voor jou uitsprong tijdens je stage. 

○ Interessante geraadpleegde literatuur mag doorgestuurd worden naar de 

coördinator van het vroedvrouwenteam. 

 

- Feedbackformulieren: 

○ Vraag spontaan achter feedback doorheen de stagedag. 

○ Noteer zelf deze feedback op het desbetreffende formulier. 

○ Laat dit lezen door de vroedvrouw. Na goedkeuring zal de vroedvrouw het formulier 

ondertekenen. 

 

- Voor de eindevaluatie: link online studentenbevraging invullen.  

Link: https://nl.surveymonkey.com/r/wgklstagebeleving 

Selecteer kraamdienst als stageplek. Geef vervolgens deze code in om te kunnen starten: 

SWKZT1900.  

 

- Eindevaluatie: verantwoordelijke vroedvrouw, student en stagebegeleider zijn aanwezig. 

 

- Bij ziekte contacteer: 

○ Telefonisch: de toegewezen vroedvrouw. 

○ Mail: de coördinator van het vroedvrouwenteam, de hogeschool, je stagebegeleider 

van de school. 

Na de stage: 

- Online sollicitatieformulier:  

○ Bij interesse in een studentenjob kan je het sollicitatieformulier online invullen. Let 

op! Je moet het diploma van vroedvrouw behaald hebben en beschikbaar zijn 

gedurende de zomermaanden juli & augustus.  

○ Bij interesse in een job binnen de kraamdienst, kan je het sollicitatieformulier ook 

invullen. Hierdoor kom je terecht in de wervingsreserve.  

 

 

Wit-Gele Kruis Limburg © Stagegids Vroedkunde 2019     Pagina 23 

https://nl.surveymonkey.com/r/wgklstagebeleving


 

 

○ Stuur steeds bijkomend een mail naar de coördinator van het vroedvrouwenteam 

om haar op de hoogte te brengen van je online sollicitatie.  
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