WZC Cocoon Antwerpen

Contractstage vierde jaar bachelor verpleegkunde
“Warme, bewonersgerichte totaalzorg vlakbij het Harmoniepark”
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: één student per stageperiode

We bieden je in WZC Cocoon 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, ...
- Externe overlegmomenten en intervisie: CGGZ, palliatief netwerk, ethische commissie...
- Werkgroepen: valpreventie, palliatieve zorg en voedingszorg
- Projectteams: zinvolle dagbesteding, concretiseren en visualiseren van onze zorgvisie, dementie (ik, jij, samen mens)

Voorbereiding en begeleiding van opname– en zorgtraject (inclusief VZP) van bewoner en familie.
Onderzoeken van complexe zorgvragen (lichamelijk en cognitief) a.d.h.v. verpleegkundige theorieën of
diagnostiek.
Optie koppeling stage—bachelorproef met volgende mogelijke onderwerpen:
- Hoe gaan we als team naar een beleid dat maximaal inzet op niet medicamenteuze interventies voor probleemgedrag
bij ouderen met dementie?
- Welke obstakels ervaren zorgmedewerkers in de omgang met psychiatrische ouderen in een WZC?
- Beoordeling van pijn bij bewoners met cognitieve stoornis: Wat is de meest geschikte methode? Welke
meetinstrumenten zijn het meest geschikt om pijnbeleving in kaart te brengen? Met welke aandachtspunten moet
rekening gehouden worden bij pijnbehandeling?
- Wat is de rol van een verpleegkundige in het medicatiebeleid binnen een WZC?
- Nierdialyse in een WZC: de balans tussen dieet en comfortzorg?
- Een eigen voorstel van onderwerp is natuurlijk ook altijd welkom!

Coaching van medestudenten en werken in kleine zelforganiserende teams. Deelname aan en organiseren
van bijscholing.
Zorgcoördinatie vanuit thuiszorg vervangende en thuiszorg ondersteunende diensten (assistentiewoningen,
centrum voor kortverblijf)
Interesse? Kom gerust een kijkje nemen in ons huis en vraag naar de ervaringen van onze verpleegkundigen.
Tot binnenkort!

Contactpersoon stageplanning — Gert Vanhoof:

03/238.54.71

gert.vanhoof@compostela.be

Woon– en Zorgcentrum Cocoon — Schulstraat 47, 2018 Antwerpen
2 km van Antwerpen - Berchem
tram: 2, 6, 7 en 15
bus: 17, 22, 30 en 191
parking beschikbaar
na afspraak onthaal

Woonzorgcentrum—Centrum voor Kortverblijf—Assistentiewoningen

