WZC Cleo Berchem
Contractstage vierde jaar bachelor verpleegkunde
“Jij bent voor mij de moeite waard.”
Stagelopen in een woonzorgcentrum is twaalf weken meeleven in ons huis. De klemtoon ligt op wonen en welzijn,
op een persoonsgerichte benadering waar respect, vriendelijkheid en deskundigheid onze kernwaarden vormen.
Dit doen we samen met jou als teamlid door vanaf het eerste gesprek tezamen leerdoelen op te stellen opdat jij je
als verpleegkundige verder kan ontwikkelen. Want leren doen we ons hele leven lang, ook in de ouderenzorg.
Beschikbare stageplaatsen: 1 tot 3 per stageperiode

We bieden je in WZC Cleo een waaier van leerkansen aan om je een brede kijk te geven op het zorgbeleid,
de organisatiestructuren en het modern management binnen de boeiende leefwereld van ouderenzorg.
Verder ontwikkelen van je verpleegkundige expertise en je klinisch beredeneren aanscherpen.
Dit zal concreet gebeuren door jouw actieve deelname aan:
- Interne overlegmomenten: teamoverleg, multidisciplinair overleg (MDO), begeleiding van bezoekende huisartsen, …
- Samenwerking WoonzorgCollectief: beleidscellen veiligheid, voeding, ethische commissie, IT
- Werkgroepen: valpreventie, palliatieve zorg, voedingszorg en fixatie-arm beleid
- Projectteams: visualiseren en levendig houden van onze zorgvisie
- Specifieke begeleiding door referentiepersonen: palliatieve zorgen, dementie, diabetes, incontinentie, ergonomie,
expert valpreventie

Voorbereiding en begeleiding van opname– en zorgtraject (inclusief vroegtijdige zorgplanning) van bewoner
en familie.
Optie koppeling stage—bachelorproef met als mogelijke onderwerpen voor 2019-2020:
- Verschillen in benadering van bewoner met psychiatrische achtergrond versus bewoners met dementieel beeld
- Optimalisatie van het maaltijdgebeuren
- Inspraak van bewoners in het dagritme
- Attente en respectvolle schriftelijke en mondelinge communicatie
- Een eigen voorstel van onderwerp is natuurlijk ook altijd welkom!

Coaching van medestudenten en werken in kleine zelforganiserende teams.
Interesse? Kom gerust een kijkje nemen in ons huis en vraag naar de ervaringen van onze verpleegkundigen.
Tot binnenkort!

Contactpersoon stageplanning — Els De Vos:
03/281.13.98
Woon– en Zorgcentrum Cleo — Van Vaerenberghstraat 31, 2600 Berchem

els.de.vos@compostela.be

0,4 km van Antwerpen –Berchem

tram: 11
bus: 21, 30, 32, 38, 90, 91, 92 en
298

Woonzorgcentrum—Dagverzorgingscentrum

