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Beste, 
 
Hartelijk welkom in het Woonzorgcentrum  "Sint-Elisabeth ". 
 
Om de stageperiode zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, vinden we het nodig u de 
onderstaande inlichtingen mee te geven. Mochten er na het lezen nog vragen en/of 
bemerkingen zijn, dan kan u steeds terecht bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar u 
stage loopt, of de verantwoordelijke van het departement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  Waarom deze bundel ? 
 

Informatie is belangrijk. Om tot een goede samenwerking te komen met de diverse scholen, 
vinden we het noodzakelijk om onze visie betreffende "hoe stagairs (bege)leiden" te 
verduidelijken. Rekening houdend met het leerplan van de school willen we elke stagair optimaal 
laten kennismaken met de realiteit van hun latere werkmilieu. 
In "Sint-Elisabeth" willen we "het leermoment" laten primeren. 
Op de volgende pagina vindt u de opdrachtverklaring. In deze tekst hebben de medewerkers van 
de VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu neergeschreven “hoe” en op welke manier ze zorg 
wensen te verlenen aan de bejaarde medemens. De klemtonen in het streven naar kwaliteitsvolle 
zorg zijn in deze visie verwerkt. 
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OOppddrraacchhttvveerrkkllaarriinngg  

vvzzww  ZZoorrgg--SSaaaamm  ZZuusstteerrss  KKiinnddsshheeiidd  JJeessuu 
 

 
Ons woon- en zorgcentrum is een christelijk 
geïnspireerde voorziening die behoort tot de 

vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. 
Wij werken vanuit de bewogenheid van de stichter 

Kanunnik P.J. Triest. 
Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen. Samen met hen  

streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in een  
huiselijke en geborgen sfeer, met respect voor ieders eigenheid. 

Wij wensen onze zorgverlening tevens af te stemmen op actuele noden  
met oog voor de kwetsbare medemens. 

Wij staan open voor groei en vernieuwing en beogen kwaliteitsvolle zorg  
binnen een duidelijke en verantwoorde prijs. 

Om dit te realiseren is de zorg voor medewerkers essentieel. 
Wij verwachten van elkaar betrokkenheid  

en groei in deskundigheid. 
Zin voor samenwerking en respect voor de christelijke  

identiteit zijn fundamenteel. 
Familie geniet onze volle aandacht. 

Wij zien hen als partner in de zorgverlening. 
Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar . 
Zij bieden een duidelijke meerwaarde. 

Wij willen een open huis zijn dat als volwaardige schakel in de regio  
streeft naar integratie in de lokale gemeenschap. 

In ons samen werken en samen leven streven wij naar  
gelijkwaardigheid en wederkerigheid. 

Alle woon- en zorgcentra van de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu  
engageren zich om deze visie te realiseren. 
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II. Mogen we ons even voorstellen ? 
 
 

"Sint-Elisabeth" is een campus waar verschillende verblijfsvormen worden aangeboden : 
 
 
 

1. Het Rust- en VerzorgingsTehuis biedt een woongelegenheid aan 154 bewoners. We richten 
ons vooral op zwaar zorgbehoevende ouderen.  
Er zijn 4 afdelingen: 
De Haven op de eerste verdieping. 
De Branding op de tweede verdieping, voor personen met dementie.  
De Parel op de derde verdieping. 
De Deining op het gelijkvloers, voor personen met (jong) dementie. 

 
 

2. Op De Haven zijn er 5 bedden voorzien voor comapatiënten; ook wel PNVS (Persisterend 
NeuroVegetatieve Status) genoemd. 

 
 

3. Om mensen, die thuis de zorg opnemen voor hun bejaarde partner, moeder of vader, eens 
te kunnen ontlasten, bieden we tevens de mogelijkheid van dagverzorging aan. Het 
dagverzorgingscentrum draagt de naam De Koraal. 

 
4. Voor mensen die voor een kortere periode bij ons wensen opgenomen te worden, hebben 

we 7 plaatsen kort verblijf. 
 

5. Er zijn ook 20 serviceflats voor personen die nog zelfstandig kunnen wonen. 
 
Er staan 150 medewerkers garant voor een kwalitatieve zorgverlening. Vanuit een christelijke visie 
proberen we het wonen en werken in "Sint-Elisabeth" zo aangenaam mogelijk te maken. 
Het woonzorgcentrum maakt deel uit van de “VZW Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu" die nog 13 
andere rusthuizen beheert. 
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Om je wegwijs te maken binnen onze structuur, vind je hieronder een overzicht 
 
 

Afdeling Wat vind je er? 
Naam verantwoordelijke en/of contactpersoon 

-1 
 Wasserij en linnenkamer  Spillebeen Linda 

 Technische ruimten   Dossche Paul 

0 
 

 Kapel 
 Algemeen directeur 
 Administratief directeur 
 Zorgverantwoordelijke 
 Receptie & administratie 
 Kleine vergaderzaal 
 Keuken 
 Kleedkamers studenten 
 Pastorale dienst 
 Kiné en vrijwilligers 
 Grote vergaderzaal 
 Cafetaria 
 Kapsalon 

  
Rombaut Joris 
 Deveneyns Ronny 
 Claeys Veerle 
 
 
 Criel Marina 
 
 Focquaert Barbara en De Poortere Anne 
 Vandewalle Dirk 
 
 
 

 DVC De Koraal  De Smet Evy 

 De Deining 
 

 Van Ootegem Emmy 
De Block Natasja 

1 
 De Haven 
 

 Legrand Tamara  
 Vermeire Dries 

2 
 De Branding 
 

 Leydens Bianca 
 Willems Isabel 

3 
 De Parel 
  

 Bulcaen Sandrine 
 Verscheure Mieke 
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III. Wat u van ons mag verwachten .. 
 

We hopen dat u zich bij ons vlug thuis mag voelen. "Leren werken" voor stagairs staat bij ons 
centraal. Wij hebben daarom gezorgd voor: 
 

1. Dagelijks zal je van het team positieve of eventueel negatieve feedback krijgen. 
 

2. Ons huis telt verschillende disciplines (kiné, ergo, pastoraal, ...). We zullen u wegwijs 
maken in het web van de organisatie.  

 
3. We hopen dat het werken met beroepsmensen u verder mag vormen. Vragen worden dan 

ook op prijs gesteld. 
 

4. De typische kenmerken van een WZC en de geriatrische sector vind je in "bijlage 1". 
 

5. Het personeel zal jou altijd bij emotioneel moeilijke momenten bijstaan. 
 

6. In een grote organisatie is overleg belangrijk. U kunt de voor u interessante 
overlegmomenten bijwonen. 

 
7. Er zal een eindevaluatie worden opgemaakt in samenspraak met u, het team en, 

eventueel, de stagebegeleiding. 
 

8. U zult tijdens uw stage toegang krijgen tot alle dienstinfo, het verpleegkundig en medisch 
dossier e.d. 

 
9. Wij bieden u voor elke stagedag gratis soep, water en koffie aan. Een warm middagmaal of 

belegde broodjes kan u verkrijgen tegen betaling.  
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IV. Wat we van de school en u verwachten : 

 

 
1. Om u als stagair goed te kunnen begeleiden vinden we het noodzakelijk om over een 

uitgeschreven realistische doelstelling en een leerplan te beschikken. (Wat kan men 
reeds/Wat moeten we bijbrengen). 

 
2. We verwachten dat de stagebegeleiding op een voldoende, regelmatige en afgesproken 

basis gebeurt 
 

3. Samenspraak tussen de school en de stageplaats is essentieel. Regelmatig (meerdere 
malen per stageperiode) overleg is nodig. 

 
4. We vragen een correcte informatiedoorstroming betreffende de stagair (verwittigen bij 

afwezigheid, vervanging, ...) en de stagebegeleiding. 
 

5. De geriatrische sector is in permanente evolutie. Het onderling doorgeven van nieuwe 
ontwikkelingen, trends, ..., zijn voor beide partijen interessant. 

 
6. We eisen ten allen tijde respect voor de privacy van onze bewoners. 

 
7. In ons huis geven we de mogelijkheid om gegevens uit de privé-sfeer van bewoners in te 

kijken. Deze vallen strikt onder het medisch beroepsgeheim, waaraan ook u gebonden 
bent. 

 
8. U houdt zich correct aan de door de school en instelling afgesproken stage-uren. 

 
9. De school en stageplaats zullen over een ondertekend stagecontract beschikken. 

 
10. Voor de aanvang van de stageperiode bezorgt u een kopie van uw attest van 

arbeidsgeschiktheid aan de stagegever. Dit attest wordt niet vereist voor een “kijkstage”. 
 
V. 
We hopen dat u in "Sint-Elisabeth" een aangename stage mag lopen. Bij eventuele 
moeilijkheden, aarzel niet om ons te contacteren.  
Wij wensen u alvast een leerrijke tijd toe! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         Bijlage 1 
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WAT JE OVER DE GERIATRISCHE ZORGVERLENING DIENT TE WETEN : 
 
 
Onze samenleving vergrijst. Bewoners van rust- en verzorgingstehuizen zijn meestal zeer hoog-
bejaard en tegelijkertijd zorgbehoevend. Dit is ook voor u een nieuwe uitdaging. We willen u met 
onderstaande tips extra ondersteuning bieden voor het vervullen van jouw opdracht. 
 
 
1  Visie op zorq en beqeleidinq : 
 
Specifiek voor het ouder worden is het feit dat er verschillende ziektebeelden gelijktijdig optreden. 
Zo kan depressie en dementie gecombineerd voorkomen. Het verzorgen en behandelen van zo'n 
bewoner eist enerzijds kennis van het medische aspect; doch ook kunde om de gevoelswereld van 
de kwetsbare oudere correct in te schatten. 
Een aandachtspunt is tevens de autonomie of zelfredzaamheid van de hulpbehoevende oudere. 
We mogen hen niet in een afhankelijkheidsrelatie duwen. De bewoner heeft in het verleden een 
eigen levensloop gekend waarmee rekening dient te worden gehouden binnen de zorg in de 
instelling. 
 
2  De zorgverleninq : 
 
Tijdens uw opleiding werden technische handelingen aangeleerd. Belangrijk is echter dat deze 
technieken met de nodige fijngevoeligheid en met de juiste attitude worden aangewend. Sociale 
vaardigheden zijn in de geriatrie enorm belangrijk. Een bejaarde die kan rekenen op begrip, 
inleefvermogen, geduld en luisterbereidheid zal gemakkelijker zijn fysische klachten én de opname 
in een RVT verwerken. Enige kennis rond hoe om te gaan met agressie en frustratie zal "moeilijk 
gedrag" voor u begrijpbaar maken. 
 
3   De zinqevinq : 
 
Confrontatie met ouderdom is eveneens een confrontatie met aftakeling, pijn, verlies, afscheid 
enz. Ook de problematiek van zelfdoding ligt bij bejaarden 8 maal hoger dan het gemiddelde. 
Ouderen hebben ook vaak nood aan lichamelijk contact… een hand vasthouden… een streling. Bij 
eventuele ongewenste intimiteiten, kan je steeds met dit probleem bij het diensthoofd of bij de 
directie terecht. 
U zal mogelijks aangesproken worden over ethische vragen betreffende overlijden, euthanasie …. 
Vaak kan de pastorale dienst hierbij helpen. 
Binnen het team zijn er verpleegkundigen/verzorgers die zich bijgeschoold hebben rond palliatieve 
zorgen. Bij hen kan je de nodige kennis opdoen betreffende terminale zorg. 
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4  Zorgverlening … een zaak van velen : 
 
Als zorgverlener staat u nooit alleen. 
Verpleegkundigen en verzorgsters staan in voor de hygiënische en huishoudelijke taken op de 
afdeling, daarbij bijgestaan door de onderhoudsploeg. 
De kinesisten pakken dagelijks het mobiliteitsprobleem bij de ouderen aan. 
De ergotherapeuten trachten de zelfredzaamheid te optimaliseren via A.D.L. (= activiteiten van het 
dagelijks leven) -training. Samen met de animatrices verzorgen ook zij de animatie op de 
afdelingen. 
De koks en de keukenhulpen voorzien onze bejaarden van een gevarieerd menu. 
De mensen van de technische dienst houden het gebouw tip-top in orde en staan in voor het 
machinepark. 
Administratieve medewerkers worstelen zich door de papierberg heen. 
Verder zijn er nog enkelen die instaan voor de logistieke diensten zoals de wasserij, de cafetaria 
ed. 
Voor de therapeutische kant van de zorg staan de huisartsen in. In overleg worden de 
behandelingswijzen en het medicatiebeleid uitgewerkt. Zij zijn vaak de brug tussen de thuissituatie 
en het WZC en zij kunnen een belangrijke invloed uitoefenen op het aanvaardingsproces van de 
opname. 
Tevens beschikken we over een 70-tal vrijwilligers die zich inzetten voor animatie en 
zorgondersteunende activiteiten. Doch, de groep van familieleden is de sleutel tot een kwali-
teitsvolle benadering van de bewoners. Via familiegesprekken en de familieraad kunnen zij 
anticiperen in het totale rusthuisgebeuren. 
 
5  Slotbeschouwing : 
 
De geriatrie is complex. Centraal daarin staat een kwalitatief hoogstaande opvang van de bejaarde 
met aandacht voor het comfort van het leven. De gedrevenheid en sociale bewogenheid van 
zovele personeelsleden die in de sector werken, kan voor de ouderen die in het eindstadium van 
hun leven zijn, een hele steun betekenen. Hun dankbaarheid voor elk klein gebaar resulteert in 
een echte vriendschapsband. 
Het werken in de geriatrie is een boeiende job. Het is ook voor u een uitdaging om een evenwicht 
te zoeken tussen het "zorg verlenen" en de eigenwaarde van de oudere; zodat iedere partij er zich 
echt goed kan bij voelen ! 
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           Bijlage 2 
ENKELE PRAKTISCHE TIPS 
 

 U kunt het middagmaal gebruiken in de cafetaria op het gelijkvloers. Maaltijdbonnetjes 
kunt u aan de receptie krijgen vóór 9 uur. Wanneer u het middagmaal wenst te gebruiken, 
deponeer uw eetbonnetje 's morgens in de brievenbus aan de keuken. Let erop dat het 
volledig ingevuld is: naam, datum en mogelijke afwijkingen op het menu. 

 U brengt uw eigen broekpak mee. Dit dient netjes gewassen en gestreken te zijn en 
genaamtekend te worden aan de voorzijde.  

 De kleedkastjes kunnen enkel gesloten worden met een sleutel. U kunt hiervoor terecht 
aan het onthaal iedere dag tussen 8u30 – 12u en 13u – 17u. U betaalt hier een borg van 
€10 voor. Op het einde van de stageperiode kunt u de sleutel terug binnenbrengen en 
krijgt u uw borg terug. De instelling is niet aansprakelijk voor verdwenen goederen uit deze 
kastjes.  

 De studenten die stage lopen op De Deining, dienen ook voor een “tag” €20 borg te 
betalen.  

 Aan de receptie kunt u terecht om te telefoneren. Een GSM blijft in de kleedkamer. 
 
 

Aandacht Aandacht Aandacht 

 
Bijna nergens wonen mensen zo dicht bij elkaar als in een rustoord. Zelfs in 
appartementsgebouwen is er per twee of vier flats een aparte hall. Hier staan de voordeuren op 
amper 5 meter van elkaar. 
Bijna nergens wonen zoveel personen onder één dak, en leven er zo "op" elkaar. 
Toch is de eenzaamheid in een bejaardentehuis groter dan je denkt, en dit ondanks dat het 
gebouw honderden mensen herbergt op hetzelfde moment: mensen die werken, mensen die 
wonen, mensen die een bezoek brengen, ... 
Eenzaamheid is vandaag een diepe nood voor veel bejaarden. Ze hebben afscheid genomen van 
huis en goed, vaak noodgedwongen, en zo is hun leven losgekomen van hun vertrouwde 
omgeving. 
Hun naamplaatje is vaak het enige houvast voor een welgekomen bezoeker. 
En toch zijn mensen pas echt mens als er een relatie is met anderen. Relatie betekent contact en 
communicatie, respect en waardering, begrip voor andermans situatie. 
Help ook jij de eenzaamheid te bestrijden? Wil ook jij de deur van je hart openen? Bezoek dan een 
bewoner die reeds lang met jou had willen praten. Vraag aan de medewerkers van de afdeling 
waar je stage loopt, welke bewoner jou zeker met open armen zal ontvangen. 
 
Heel hartelijk DANK! 
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Risicoanalyse stagairs 
 
1. Tillen 
 
- kans op rugletsel, schouder- of nekletsel 
- preventie: goede rugpreventie 

 neem een houding aan waarbij je goed je evenwicht kan bewaren 
  breng de last (bewoner) zo dicht mogelijk tegen het lichaam 
 houd je rug recht en vergrendel je wervelzuil 
 til vanuit de benen 
 vermijd draaien van de romp tijdens het tillen 
 til zware lasten niet alleen 
 maak zoveel mogelijk gebruik van aangepaste hulpmiddelen (tillift) 
 bekijk eerst de situatie en pas de omgeving aan  
 draag aangepaste kledij (broekpak) en schoeisel 

- kans om het stoten van de voet aan de poot van een tillift 
- preventie: draag aangepast schoeisel, met name een volle schoen 
 
2. Besmettingsoverdracht 
 
- kans op overdracht van pathogene ziektekiemen en daardoor infecties 
- preventie: goede handhygiëne, kledijhygiëne 

  protocol 'wassen van de handen' (zie procedureboek) 
  protocol 'ontsmetten van de handen' (zie procedureboek) 
  korte en verzorgde nagels (geen juwelen of sieraden) 
  dragen van handschoenen en schort bij bevuilende handelingen 
  wassen van de handen: 
           - bij binnenkomen van de dienst 

- na toiletgebruik 
- na elke verzorging 
- bij het verlaten van de dienst  

  verwissel op tijd van beroepskledij 
  bij MRSA, scabiës, Hepatitis, ... procedure volgen 

- bij het vermoeden van zwangerschap, gelieve contact op te nemen met uw huisarts vooraleer uw 
stage aan te vangen. 
  
3. Orde en netheid 
 
- kans op ongevallen door slordigheid 
- preventie: wees ordelijk 

 kuis gemorst product op ( drank, urine, faeces, …)  
 laat materialen en toestellen niet rondslingeren 
 toegangen, doorgangen en uitgangen vrijhouden  
 let op voor kabels of slangen die op de grond liggen  
 afval in de juiste zakken ( glas, lM-naalden, …)  
 wees voorzichtig met 02-flessen, laat deze niet vallen 
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4. Persoonlijk gedrag 
 
- kans op ongevallen door eigen onoplettendheid 
- preventie: wees aandachtig en geconcentreerd 

 fiets, auto en brommer op de voorziene manier parkeren 
 vermeld schade en gebreken onmiddellijk 
 vertoon geen risicovol gedrag (vraag het desnoods als je iets niet weet) 
 hou rekening met je collega's 

 
5. Gezondheid en hygiëne 
 
- kans op vermoeidheid, verminderde concentratie, … 
- preventie: verzorg jezelf 

 drink regelmatig iets en eet voldoende en gezond 
 probeer je 's avonds wat te ontspannen 
 verboden te roken tijdens het werk 
 een persoonlijke hygiëne is het middel bij uitstek om huidziekten en andere infecties te 

voorkomen 
 
 6. Prikongevallen 
 
- kans op besmetting met hepatitis B, C en HIV virus 
- preventie: enkele tips 

  laat nooit naalden rondslingeren 
  steek de naald nooit terug in de beschermhuls 
  gebruik de naaldcontainer, laat ze nooit meer dan 80% vol geraken  
  vervang besmeurde kledij 
  bij prikongeval, zeker melden en procedure volgen (zie procedureboek) 

 
 7. Agressie van bewoners 
 
- kans op een verwonding 
- preventie: enkele tips 

 blijf kalm, boos reageren is vaak olie op het vuur 
 geef de bewoner een veilig gevoel als die angstig is 
 probeer door een zachte aanraking, je gelaatsuitdrukking en houding de bewoner tot 

bedaren te brengen 
 wees voorzichtig met 'bestraffen', het is voor de bewoner niet meer mogelijk nieuwe 

dingen te leren 
 bespreek de agressie met het personeel 

 
8. Brand 
 
- zie brandinstructies (zie fiche op uw afdeling) 
 
9. EHBO 
 
- wanneer je het slachtoffer bent van een arbeidsongeval of een incident, deel dit mee aan het 
personeel en volg het EHBO-protocol (zie procedureboek) 
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NOTITIES: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


