
WZC Compostela Borsbeek 
Contractstage vierde jaar bachelor verpleegkunde 
“Warme, bewonersgerichte totaalzorg in hartje Borsbeek” 

Contactpersoon stageplanning  — Murielle Van Casteren:        03/366.50.90  

                                                                                                                murielle.van.casteren@compostela.be 

Woon– en Zorgcentrum Compostela — Doolweg 6, 2150 Borsbeek 

 

Woonzorgcentrum—Centrum voor Kortverblijf—Assistentiewoningen—Dagverzorgingscentrum—Lokaal Dienstencentrum 

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 per stageperiode 

bus: 20, 140, 141 

en 243 

privé parking rondom 
het WZC  
+ afgesloten fietsenstalling 

We bieden je in WZC Compostela 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: palliatief netwerk, thuiszorgdiensten, mantelzorgers, ethische commissie, ... 
 - Werkgroepen: palliatief supportteam; basis– en mondzorg; diabetes; wondzorg; incontinentie; mentoren; fixatie;         
    hef-, til- en verplaatsingstechnieken; psychofarmaca 
 - Begeleiding door referentiepersonen: palliatieve zorgen, dementie, diabetes, incontinentie, ergonomie, valpreventie  
 - Projectteams: zinvolle dagbesteding, visualiseren en levendig houden van onze zorgvisie, fixatie-arm beleid,                
    psychofarmaca, …  

     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: 

 - Bewonersgerichte zorg vertrekkende vanuit het eigen levensverhaal van de bewoner 
 - Optimalisatie van het maaltijdgebeuren 
 - Inspraak van bewoners in het dagritme 
 - Attente en respectvolle schriftelijke en mondelinge communicatie 
 - Afbouw van psychofarmaca 
 - Een eigen voorstel van onderwerp is natuurlijk ook altijd welkom! 

 Coaching van medestudenten en de deelname aan en het organiseren van bijscholing.  

 Opmaak van evenwichtige uurroosters 

 Zorgcoördinatie vanuit thuiszorg vervangende en thuiszorg ondersteunende diensten (assistentiewoningen,  
 centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum). 

Interesse? Kom gerust een kijkje nemen in ons huis en vraag naar de ervaringen van onze verpleegkundigen. 

                       Tot binnenkort! 


