
Stagebrochure woonzorgcentrum 

Perrehof  

Parkgebouw: Maretak – Klavertje vier 
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Beste leerlingen 

Wij willen u hartelijk welkom heten in het Parkgebouw.  

Het Parkgebouw is opgedeeld in twee verdiepingen. Op het gelijkvloers hebben we dienst 

“maretak” en op de eerste verdieping bevindt zich dienst “klavertje vier”. Elke verdieping 

heeft 21 bewoners.  

In het Parkgebouw hebben we 2 leefruimtes, 2 terrassen en een binnenkoer zodat de 

bewoners ook hier naar buiten kunnen.  

We hopen dat jullie een leuke en leerrijke stage hebben. Veel succes! 

Dienst  Klavertje Vier en Maretak worden geleid door diensthoofd 

- Sonja Croonen 

Onze stagementoren in de verschillende disciplines:  

Verpleegkundige  

-  Annemie Schoofs 

Zorgkundige: 

- Lore Schonkeren 

- Aline Vandeurzen 

- Sofie Lipkens 

- Arletta Vandewinkel 

Logistieke: 

- Gitte Poelmans 

- Sfia Ait Rahou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagindeling logistieke medewerker: 

8u00: aankomst + start klaarzetten materialen voor het ontbijt: koffie zetten, waterkoker opzetten, 

tafels dekken, water inschenken, melkkannetjes op tafel zetten… 

8u30: start ontbijt + boterhammen smeren van bewoners die dit zelf niet kunnen  

9u00: tafels afruimen + waterronde: op de kamers staan kannetjes en een glas. De kannetjes mogen 

gevuld worden en bewoners krijgen een zuiver glas 

9u30: personeel van de keuken brengt de kar met het middagmaal. Dit eten dient in de ovens 

geplaatst te worden voor de briefing. De soep wordt opgewarmd in de daarvoor voorziene ketels. 

Nadien wordt er verder gedaan met de waterronde en afwas 

10u00: briefing + pauze 

10u30: tafels dekken en voorbereiding middagmaal. Alle nodige materiaal zoals grote lepels en 

soeptassen klaarzetten 

11u15: bewoners roepen voor middagmaal 

11u30: start uitdelen soep 

11u45: start middagmaal + bewoners helpen eten geven 

12u15: leefruimte opruimen: witte kommen afwassen, tafels afruimen en opnieuw dekken, 

afwasmachine inladen… 

12u45: indien tijd over is, de leefruimte keren en/of dweilen 

13u00: einde shift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dagindeling zorgkundige:  

6u50: aankomst + briefingmoment met de nachtdienst 

7u00: start ochtendtoiletten + douches/baden 

8u30: ontbijt bewoners 

9u00: bedden opmaken + kamerzorg + was uitdelen + extra taken + ondersteuning logistiek assistent 

10u00: briefing in het dienstlokaal 

10u15: pauze in de leefruimte  

10u30: mictietraining + extra taken  

11u00: bewoners naar de leefruimte brengen voor middagmaal 

11u25: start middagmaal  

12u00: bewoners in bed leggen/zetel voor middagdutje  

12u30: extra taken  

13u45: bewoners ophalen + mictietraining  

14u15: koffie zetten + koeken uitdelen  

14u30: koffiemoment in de leefruimte  

15u30: tafels koffiemoment afruimen + tafel dekken voor avondmaal  

16u00: boterhammen smeren  

17u00: kannen met koffie op de tafels zetten + tafels avondmaal verder klaarmaken 

17u15: bewoners naar de leefruimte brengen voor avondmaal  

17u30: start avondmaal  

18u00: leefruimte opruimen + bewoners in bed leggen  

20u00: briefing  

20u15: bewoners in bed leggen + leefruimte keren + batterijen wisselen van liften 

21u30: briefingmoment met de nachtdienst  

 

 

 

 

 

 

 



Dagindeling verpleegkundige:  

6u50: briefingmoment met de nachtdienst  

7u00: ochtendtoiletten + wondzorg + parametercontrole + staalafnames  

7u30: medicatie uitdelen  

8u00: glycemie nemen + insuline inspuiten  

8u15: medicatie verder uitdelen  

9u00: medicatie klaarzetten + ondersteuning zorgkundigen 

10u00: briefing in het dienstlokaal  

10u15: pauze in de leefruimte  

10u30: administratie + doktersconsulten opvolgen + agendapunten afwerken  

11u00: glycemie nemen + insuline inspuiten + middagmedicatie uitdelen  

11u30: hulp middagmaal  

12u00: bewoners in bed leggen/zetel voor middagdutje  

13u00: wondzorg + verder medicatie klaarzetten + extra taken  

13u30: ondersteuning zorgkundigen + opvolging dokters  

17u00: glycemie nemen + insuline inspuiten + avondmedicatie uitdelen  

17u45: ondersteuning avondmaal + helpen bewoners in bed leggen  

19u00: avondmedicatie uitdelen  

20u00: briefing  

20u10: glycemie nemen + ondersteuning zorgkundigen + administratie 

21u30: briefingmoment met de nachtdienst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


