
Verpleegkundig Specialist  

Kindernefrologie  

WERKTERREIN EN DOELGROEP 
 

Doelgroep: alle kinderen van 0 – 20 jaar die gevolgd worden binnen de kindernefrologie en kinderurologie 

Werkterrein: pediatrie, neonatologie, consultatie kindergeneeskunde, radiologie, intensieve zorgen kinderen, consultatie 

hepatobiliaire heelkunde, dagziekenhuis kinderen, kinderen thuis, revalidatiecentra, scholen en crèches 

 

 

PARTNERS 
Medisch diensthoofd urologie          Medisch diensthoofd kindergeneeskunde        Verpleegkundig diensthoofd consultaties 

                                                         = leidinggevende 

 

                                                                                  TEAM KINDERNEFROLOGIE                      thuisverpleegkundigen 

      2 kinderurologen                                                          2 kindernefrologen                                  revalidatiecentra 

             vpkn consultatie urologie                 1 verpleegkundig specialist kindernefrologie               crèches, scholen,... 

                       apotheek                               2 psychologen – 3 diëtisten – 1 sociaal assistente          ouders van kinderen 

             magazijn apotheek                                          1 secretaris kindernefrologie 

      Radiologie                                                                                                                           pediaters perifere ziekenhuizen 

                                                                                                                                              hogescholen - studenten 

        Operatiekwartier                                      4 kindergastro-enterologen 

                                                                                                      vkpn consultatie kindergeneeskunde 

Verpleegafdeling kindergeneeskunde – Verpleegafdeling neonatologie – Verpleegafdeling Intensieve zorgen kinderen 

 hoofdverpleegkundige - verpleegkundigen 

                                                                                                                                      Netwerking internationaal  

Chirurgen hepatobiliaire heelkunde: peritoneaal dialyse en niertransplantatie                     IPPN      RICH-Q 

Abdominaal chirurg – neurochirurg 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofie Eerens 

CONTACT     sofie.eerens@uza.be 
                            

                       Verpleegkundige met BANABA pediatrie sinds 2000 

                       Expertverpleegkundige kindernefrologie sinds 2002 

                       Master in het management en het beleid in de  

                                                              Gezondheidszorg 2009-2011 

                       Verpleegkundig specialist kindernefrologie sinds 2011 

                       Doctoraatsopleiding 2011-2016 

Klinische praktijkexpertise: advies bij zorg voor kinderen 

met chronische nierinsufficiëntie zowel naar ouders als 

andere hulpverleners, opleiding verpleegkundigen: zowel 

binnen als buiten het ziekenhuis 

 

Expert guidance en coaching: begeleiding 

verpleegkundigen en studenten aan bed, maar ook door 

24/24uur bereikbaar te zijn 

 

Consultatie: spina bifida consultatie, peritoneaal dialyse 

consultatie, predialyse- en pretransplantatieraadpleging 

samen met chirurg 

 

Onderzoeksvaardigheden: doctoraatsonderzoek 

 

Klinisch en professioneel leiderschap: coördinator spina 

bifidateam, expertise in peritoneaal dialyse, 

niertransplantatie, spina bifida, chronische 

nierinsufficiëntie, blaasproblematiek bij kinderen 

Samenwerking: met alle partners zowel binnen als buiten 

het ziekenhuis 

 

Veranderingskunde-vaardigheden: regelmatig kritisch 

bekijken van bestaande protocollen en procedures, 

onderwijs BANABA pediatrie, RICH-Q project 

 

Ethische beslissingsvaardigheden: kinderen en ouders 

begeleiden in het maken van een therapiekeuze 

 

OPDRACHTEN 
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