
 
 
 

STAGEPLEK NEONATOLOGIE AFDELING 
4e jaars student HBO-V Minor High care Kinderen 

Semester 2  
 

Instellingsgegevens 
Volledige naam  : Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)  

Locatie :Almelo  

Telefoon : 088-7084451 

Contactpersoon : Anita Homan /Carola Schumer 

Functie : Neonatologie verpleegkundige 

E-mail adres : a.homan@zgt.nl en c.schumer@zgt.nl  

Bereikbaarheid : Wisselend ivm onregelmatig werken 

Aantal plaatsen: 1 (periode van 20 weken) 
 
Stageperiode:  Semester 2, februari 2021 – juli 2021 
 

Globaal beeld van de stageactiviteiten:  
Het moeder en kind centrum van het ZGT bestaat uit de afdelingen geboorte, kraam, zwangeren 

en neonatologie. Binnen het moeder en kind centrum wordt er zorg verleend aan zwangeren, 

gezonde/zieke kraamvrouwen en gezonde/zieke baby’s.  

De neonatologie heeft 15 bedden. Er werken neonatologieverpleegkundigen en 

kinderverpleegkundigen. 

 

De student HBO-V Minor High Care Kinderen werkt onder begeleiding op de afdeling neonatologie 
welke een onderdeel is van het moeder en kind centrum. 

De student draagt onder leiding de zorg voor het totale verpleegkundig proces van de zieke 
neonaat van opname tot ontslag. 
De student is in staat deze zorg van 2 zieke neonaten onder leiding uit te voeren, te coördineren te 
evalueren. 

Aangezien de afdeling neonatologie zeer specifiek is, zal de student voornamelijk zorg op laag-
midden complex niveau uitvoeren. 
 

 De student werkt onder leiding  samen met een gespecialiseerd team van zorgverleners in 
de behandeling, observatie en verzorging van de neonaat. 

 Gezinsgerichte zorg: Ouders kunnen altijd verblijven bij hun kind op de kamer. Hierbij is 
het van belang dat ze zoveel mogelijk de regie over de zorg voor hun baby hebben. 
Als student geef je dus veelal onder leiding ondersteuning en informatie aan ouders 
(coachende rol). 

 Ontwikkelingsgerichte zorg: Door het toepassen van deze zorg worden vervelende prikkels 
zoveel mogelijk beperkt. De student  houdt hierbij rekening met de behoefte van de 
individuele baby en de relatie met zijn ouders. 

 De student heeft de regie over zijn/haar leerproces. 
 

Profiel stagiaire: Flexibel, wonend in omgeving ZGT, enthousiast en leergierig! 
 

Sollicitatieprocedure:  
- Geïnteresseerden schrijven een brief naar de contactpersonen (via mail) 
- Inschrijftermijn van 1 oktober tot 30 november 2020.  
- Brieven die nadien binnen komen, worden niet behandeld. 
- Procedure zal voor eind november 2020 afgerond worden. 

- Na afronding van de procedure worden de brieven vernietigd. 
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