
Stage brochure Orchidee en Klaproos 

 

 

 

Beste leerling, student, 

 

Graag heten we u van hart welkom op onze afdeling: Orchidee en Klaproos. 

In de leefgroep Orchidee verblijven 21 bewoners. 

Op Klaproos verblijven 19 bewoners. 

 

We wensen jullie een boeiende en leerrijke stage toe! 

 

De teamcoördinator is Hilde Jonckers. 

De stagementoren voor de verschillende disciplines zijn: 

Verpleegkundige: 

Sarah Schrijvers 

Anita Verheijden 

 

Zorgkundige: 

Annick Briers 

Veronique Houben 

Inge Ruttens 

 

Logistieke medewerker: 

Lindsay Breuls 

 



Dagindeling verpleegkundige 

TIJDSTIP ZORG 

6.50 Briefing  
Controle medicatie 7u 

7.00 o Wondzorg/ staalafname/ bloedname/parameters 
o controle glycemie + toedienen insuline  

8.15 o Controle + toedienen medicatie 

9.15  - Verder afhandelen wondzorg/ staalafname/ bloedafname 
- Artsen contacteren 
- Wondzorgkar ontsmetten en aanvullen 

 

10.00 Briefing 

10.10 Pauze  

10.20 o Afhandelen taken / parameters / eventueel al medicatie klaar zetten (op 
donderdag) 

11.00 
 

o Glycemiecontrole 

11.45 o Uitdelen medicatie  
o Hulp middagmaal + opruimen leefruimte 
o Klaar zetten medicatie (op donderdag) 

 

12.30 o Pauze 

13.00 o Administratieve taken 
o Briefing  

14.00 o Opvolging consult artsen 
o Mictietraining 
o Maaltijdbegeleiding (vieruurtje) 

 

15.10 o Briefing 
o Opvolging dokters 
o Ondersteuning zorgkundige 

 

16.30 Pauze 

17.00 o Toedienen insuline en medicatie  
o Ondersteuning bij maaltijd 
o Opruimen leefruimte 

18.15 o Zorgkundige helpen met avondzorgen op dienst Klaproos 
 

19.30 o Dossiers, labo’s, documenten voor controle ZH voor volgende dag klaar leggen 
o Ronde avondmedicatie 

20:00 Pauze  

20u10 o Ronde avondmedicatie 

21.30 o Briefing nacht 

 

 

 

 



Dagindeling zorgkundige 

TIJDSTIP ZORG 

6.50 Briefing  

7.00 Ochtendtoiletten + douches/baden 

9.15  o Kamerzorg+ bedden opmaken+ was uitdelen 
o Was wegbrengen 

9.30 Mictie training 

10.00 Briefing 

10.10 Pauze  

10.20 Mictie training en extra taken 
 
 

11.00 
 

Bewoners naar leefruimte brengen voor middagmaal 
 

11.30 Uitdelen soep+ begeleiding bewoners 
 

11.45 o Uitdelen middagmaal + begeleiding bewoners 
o Afruimen tafels  
o Bewoners naar kamer begeleiden + installeren voor rust 
o Verdere hulp logistiek medewerker 

 

13.30 Bewoners ophalen + mictie  

14.30 Koffiemoment in leefruimte 

15.10 Briefing  

15.20 Voorbereiding avondmaal 
o Tafels dekken 
o Boterhammen smeren 

16.00 Mictie en naar de tafel begeleiden 

16.30 Pauze 

17.00 Bewoners naar leefruimte brengen voor avondmaal  

17.30 Avondmaal  

18.00 Opruimen tafels  

18.15 Bewoners naar kamer brengen 
o Mictie  
o Start avondzorgen 

20.00 pauze 

20.10 Verder verloop avondzorgen 

21.00 Vuilniszakken en wasgoed naar beneden brengen 
Rolstoelen reinigen 
Batterijen tilliften wisselen 

21.20 Briefing naar verpleegkundige en eigen bijzonderheden ingeven in Care 
Solutions. 

21.30 Einde dienst 

 

 

 

 



Dagindeling logistiek medewerker 

TIJDSTIP ZORG 

8.00 o Voorbereiding ontbijt Orchidee en Korenbloem 

• Koffie/chocomelk/ thee zetten 

• Waterglazen vullen op de tafels voor de bewoners 

• Koffie uitdelen 

• Servetten aandoen bij de bewoners 

• Boterhammen smeren per bewoner + uitdelen 

• Bewoners helpen bij het ontbijt – voeden waar nodig 

• Opruimen ontbijt+ tafels afvegen  
o Afwas: 

• Afwasmachine 

9.15  o Waterronde: 
o kar in koelcel halen 
o Soep in heksenketel gieten, regelmatig roeren 
o bakken middagmaal in oven zetten en oven aanzetten 
o Overig voedingsmiddelen in frigo plaatsen 
 

10.00 Briefing 

10.10 Pauze  

10.20 o Menu bestellen 
o Tafels dekken 

11;15 Bewoners uitnodigen voor middagmaal 

11.30 
 

o Uitdelen soep 

• afruimen soeptassen+ in afwasmachine 
 

11.45 o Uitdelen middagmaal 
 

o Opruimen tafel + afwas 

• Schalen afwassen 

• porselein, glazen en bestek afwassen 

• Tafels opnieuw dekken voor het vieruurtje (koffie+koek) 
o Uitkeren leefruimte 

 


