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1 Welkomstwoord 
 
Welkom in woonzorgcentrum (WZC) Stede Akkers van stad Hoogstraten. 
 
Woonzorgcentrum Stede Akkers bestaat uit 154 kamer, verdeeld over de 4 blokken. Tijdens je stageperiode loop je 
in één van de 4 blokken stage. Met deze stage brochure maken we je wegwijs in WZC Stede Akkers. 
 
Deze brochure bevat algemene informatie over het woonzorgcentrum, algemene richtlijnen tijdens de stage, 
telefoonnummers,…. 
 
We heten je van harte welkom in ons woonzorgcentrum en hopen dat je in WZC Stede Akkers een leerrijke 
stageperiode tegemoet gaat. 
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2 Voorstelling OCMW Hoogstraten  

2.1 Campus Stede Akkers 

 
Campus Stede Akkers bevindt zich op de Jaak Aertslaan. De volgende diensten bevinden zich hier. De 
bejaardenwoningen het Erf (25 woningen), serviceflats De Linde (23 flats), assistentiewoningen De Wingerd (22 
flats), ’t Gastenhuys (45 assitentiewoningen), het administratief gebouw met de ondersteunende diensten van Stad 
Hoogstraten en de sociale dienst en het gebouw Stede Akkers.  
In gebouw Stede Akkers zijn volgende diensten ondergebracht: woonzorgcentrum Stede Akkers, lokaal 
dienstencentrum Stede Akkers, dagverzorgingscentrum Stede Akkers en de thuisdiensten van het OCMW 
(poetsdienst, maaltijden aan huis).  
 
Hoogstraten biedt ook gezinszorg aan, dit in samenwerking met Welzijnszorg Kempen. 
 

2.2 Gebouw Stede Akkers 

2.2.1 Dagverzorgingscentrum Stede Akkers 

 
Het dagverzorgingscentrum biedt plaats aan 12 gebruikers. 
Dagverzorgingscentrum Stede Akkers is opgericht voor hulpbehoevende personen vanaf 65 jaar, die overdag opvang 
en begeleiding nodig hebben en 's avonds weer kunnen toevertrouwd worden aan de zorg van het thuismilieu. 

Dagverzorgingscentrum Stede Akkers helpt ouderen om langer in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen en 
verhoogt zo de levenskwaliteit van zowel de oudere als die van de mantelzorger. Ouderen komen hier opnieuw in 
contact met andere mensen, vaak leeftijdsgenoten. 

Gedurende de dag is er een aanbod van diverse activiteiten op zowel motorisch (bewegen) als cognitief (geheugen) 
vlak. 

Het DVC bevindt zich op de – 1 verdieping van blok D. Het is een huiselijk ingerichte leefruimte met keuken. Verder 
bevat het ook een badkamer met relaxatie bad en is er een rustruimte voorzien.  
 

2.2.2 Lokaal dienstencentrum Stede Akkers 

Het lokaal dienstencentrum draagt er toe bij dat mensen zo lang mogelijk op een aangename wijze thuis kunnen 
blijven wonen. Het dienstencentrum is laagdrempelig en biedt mogelijkheden tot ontmoeting en ontspanning. Het is 
een plaats waar u informatie, advies en vorming kan krijgen. 
Het centrale trefpunt is de cafetaria met internetcafé waar men vrij in en uit kan lopen. In de bijhorende leslokalen is 
er een ruim aanbod aan groepsactiviteiten. Maar het dienstencentrum heeft ook een gepast aanbod voor mensen 
die thuis met een beginnende zorgsituatie te maken krijgen. Er is de mogelijkheid om een maaltijd te bestellen aan 
huis of om in groep te eten in LDC Stede Akkers. Er is een wassalon, een kapsalon én de mogelijkheid om een bad te 
nemen met eigen hulp. In het LDC vindt u bovendien informatie over thuiszorg in Hoogstraten. Voor wie zich moeilijk 
kan verplaatsen naar het dienstencentrum wordt mee gezocht naar een oplossing. 

2.2.3 Woonzorgcentrum Stede Akkers 

a. Visie 
Het woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf wil in de eerste plaats een open huis en een warme thuis zijn voor 
de zorgbehoevende ouderen van Hoogstraten en dit in een veilige en geborgen zorgomgeving. 
Op een vriendelijke en deskundige manier willen wij beantwoorden aan de vraaggerichte zorg van elke bewoner en 
dit binnen het haalbare van het woonzorgcentrum. Kleinschalig wonen in heterogene groepen. 
Het OCMW van Hoogstraten voert een gezond financieel beleid met een betaalbare dagprijs en voldoet aan 
vooropgestelde regelgeving (personeelsbezetting, erkenningsnormen,…). 
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Door duidelijke communicatie willen we streven naar een optimale samenwerking en een zo groot mogelijke 
betrokkenheid van de verschillende partners in de zorg, namelijk bewoner, familie, personeel, huisarts, ziekenhuis,… 
Met een gemotiveerd team van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers willen we blijven werken aan de best 
mogelijke zorg. 
 
b. Uniek zorgconcept 
WZC Stede Akkers is trots op zijn uniek zorgconcept. Werken in hoogte, geen lange gangen meer. Korte afstanden 
van de kamer naar de leefruimte. Stede Akkers staat bekend om zijn kleinschalige werking met gemengde 
zorggroepen.  Er is geen aparte afdeling voor mensen met dementie.  Wanneer iemand wordt opgenomen in het 
WZC, woont hij/zij tijdens zijn volledige verblijf op de zelfde kamer. Er zijn geen interne verhuizen meer. 
 
c. Algemene informatie 
Woonzorgcentrum Stede Akkers wordt beheerd door het OCMW van Hoogstraten. Het beschikt over 154 
eenpersoonskamers, waarvan 150 kamers voor permanent verblijf en 4 kamers kortverblijf. OCMW Hoogstraten 
beschikt over 99 bijkomende erkenningen (vroegere RVT’s ) en 55 erkenningen (vroegere ROB). 
 
Zoals hierboven vermeld beschikt het OCMW over een erkenning voor 4 plaatsen kortverblijf. Het centrum voor 
kortverblijf biedt gedurende een bepaalde periode opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. Dit kan om 
allerlei redenen zijn: 

- Vakantie van familieleden of mantelzorgers die dagelijks voor hen zorgen 
- Hospitalisatie van partner die de zorg op zich neemt 
- Revalidatie na een operatie of val 
- Een tijdelijk stijgende zorgnood die niet door de thuiszorg kan opgevangen worden 
- …… 

Er kan gebruikt gemaakt worden van kortverblijf voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen of 
uitzonderlijk maximaal 90 dagen per jaar. 
De 4 kamers kortverblijf zijn verspreid over de 4 blokken. 
 
Koppels in het WZC: Voor echtparen wordt steeds in samenspraak met de bewoners en de verschillende partners in 
de zorg, gezocht naar de meest geschikte oplossing. Wanneer de zorg het toelaat, kunnen echtparen een kamer 
inrichten als slaapkamer en een kamer inrichten als leefruimte. 
 
d. Indeling woonzorgcentrum 
WZC Stede Akkers bestaat uit 4 blokken, nl. blok A , B , C en D. Iedere blok is identiek opgebouwd. Een blok bestaat 
namelijk uit 4 kamerlagen en 2 leefruimte lagen. 
 
De opdeling per blok is als volgt: 
 

- Bouwlaag 0: kamerlaag 
- Bouwlaag 1: Leefruimte 1 met bureau hoofdverpleegkundige en verpleegdesk voor paramedische dienst 
- Bouwlaag 2: kamerlaag 
- Bouwlaag 3: kamerlaag 
- Bouwlaag 4: Leefruimte 4 met apotheek en verpleegdesk voor verpleging en verzorging 
- Bouwlaag 5: kamerlaag 

 
e. Leefruimte  
Elke afdeling heeft twee leefruimtes. Het is een open leefruimte met veel lichtinval waar het gezellig vertoeven is om 
medebewoners en bezoek te ontmoeten in de zithoeken of de terrassen. 
 
Bewoners van bouwlaag 0 en bouwlaag 2 komen  samen in leefruimte 1. Deze van bouwlaag 3 en 5 komen samen in 
leefruimte 4. Iedere leefruimte bevat 2 kleine zithoeken en 2 kleine eethoeken. Dit om zo veel mogelijk het huiselijk 
karakter na te streven.  Per eethoek zitten de bewoners dus maximaal met 10 samen. 
 
In de leefruimte vinden de activiteiten voor bewoners plaats, zowel individueel als in groep. 
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f. Maaltijden 
3 keer per dag komen de bewoners naar de leefruimte voor de maaltijden. Er worden geen maaltijden naar de 
kamers gebracht.  Hierop kan steeds een uitzondering gemaakt worden, namelijk als de gezondheidstoestand van de 
bewoner het niet meer toelaat om in leefruimte te eten.  De maaltijden vinden steeds plaats in groep om zo de 
sociale contacten tussen bewoners te bewaren. 
De boterhammen worden tijdens het ontbijt en avondmaal ter plaatse opgesmeerd en/of uitgedeeld. Het 
middagmaal komt opgewarmd toe en wordt ook in de leefruimte op borden uitgeschept. 
 
g. Kamer 
Iedere bewoner beschikt over een ruime eenpersoonskamer (29m²) met een eigen sanitaire ruimte met douche, 
toilet en wastafel. Alle basismeubilair is aanwezig op de kamer: een hoog-laagbed, nachtkastje, ruime kleerkast, 
kluis, koelkast, tafel, 2 stoelen, televisie en een geriatrische stoel. De bewoner kan zijn kamer zelf huiselijk inrichten 
met bijvoorbeeld fotokaders, schilderijen, planten, eigen relaxzetel,… 
 
Per bouwlaag van kamers zijn er 9 à 10 kamers. 
 
h. Bergingen 
Verder bevinden zich op de kamerlagen ook verschillende bergingen, waar er allerhande materiaal gestockeerd 
wordt, hieronder een overzicht waar, welk materiaal gevonden kan worden: 
 
Kamerlaag 0: vuile utility: hier wordt de vuile was verzameld 
Kamerlaag 2: propere utility: hier ligt het incontinentiemateriaal en verzorgingsmateriaal 
Kamerlaag 3: berging kiné: allerlei hulpmiddelen m.b.t. comfortzorg zijn hier terug te vinden. 
Kamerlaag 5: berging allerlei: schoonmaakmateriaal, linnen, …. 

 
i. Plattegrond leefruimte  
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j. Plattegrond slaapgang 

 

 
 

2.3 WZC Stede Akkers - personeel 

2.3.1 Verpleging en verzorging 

Elke afdeling heeft een team van verplegend en verzorgend personeel onder leiding van een hoofdverpleegkundige. 
Met een gemotiveerd team streven we de kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners na.  
 
Het bureau van de hoofdverpleegkundige bevindt zich op leefruimte 1.  Hier kan je steeds terecht met vragen of 
problemen.  Indien zij niet aanwezig is, kan je je richten tot de verpleegkundige op dienst. 
 
De hoofdverpleegkundigen: 
Hoofdverpleegkundige blok A: Ilse Van der Flaas 
Hoofdverpleegkundige blok B: Karine Joosen 
Hoofdverpleegkundige blok C: Kris Jespers 
Hoofdverpleegkundige blok D: Vania Pereira Machado 
 
Het team biedt de bewoners 24 uur per dag een permanente en deskundige verzorging. De bewoners kunnen dag en 
nacht via een oproepsysteem beroep doen op de verpleging en verzorging.  
 
Er is van elke bewoner een individueel bewonersdossier waarin systematisch standaardinformatie en observaties 
genoteerd worden.  Op deze wijze hebben wij van alle bewoners een duidelijk en actueel beeld zodat we optimale 
zorg kunnen bieden. 
 
WZC Stede Akkers biedt aan elke bewoner om de 6 weken pedicure aan. Dit gebeurt door enkele zorgkundigen met 
een specifieke opleiding pedicure. 
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2.3.2 De paramedische dienst 

De kernopdracht van de ergotherapeuten en animatoren is een thuis creëren voor de bewoner. Door aandacht te 
hebben voor een zinvolle tijdsbesteding, streven zij ernaar dat de bewoner zich gelukkig en comfortabel voelt in zijn 
veranderde woon-, leef-, en zorgomgeving.  
 
Dit doen zij om aan de persoonlijke behoefte en noden van de bewoner, passend in de visie van het WZC, tegemoet 
te komen. Zij vinden het zeer belangrijk om de bewoner en zijn familie goed te leren kennen en respectvol te 
benaderen. 
  
Elke afdeling  heeft een verantwoordelijke ergotherapeut en animator. Op de verschillende afdelingen worden 
gelijklopende activiteiten georganiseerd, op maat van de bewoners. Dit gebeurt vaak met hulp van vele vrijwilligers.  
Voor afdeling overschrijdende activiteiten en uitstappen buitenshuis doet de paramedische dienst beroep op familie, 
kennissen en vrijwilligers. Voor een bewoner is het aangenaam dat een vertrouwd iemand hem/haar begeleidt.  
 
Het WZC krijgt regelmatig bezoek van verenigingen, leerlingen,... Samen met de goed uitgebouwde 
vrijwilligerswerking zorgen deze bezoeken ervoor dat de bewoners hun sociale contacten kunnen behouden en 
versterken. 
 
Verder zijn er ook 4 kinesitherapeuten in dienst.  
De kinesitherapeuten werken aan de activatie van de bewoners en het op peil houden van de bewegings- en 
voortbewegingsmogelijkheden. Daarnaast hebben zij aandacht voor het lig- en zitcomfort van bewoners, werken zij 
aan het rolstoelbeleid en is de dienst kinesitherapie de stuwende kracht achter valpreventie, tilbeleid, …    

2.3.3 Keuken 

Het keukenteam zorgt voor gezonde, smakelijke en gevarieerde maaltijden. Er wordt rekening gehouden met 
dieetvoorschriften en waar mogelijk de voorkeur van de bewoners. De maaltijden worden ‘s morgens (08u15 – 
09u30) , ‘s middags (12u00) en ‘s avonds (16u45) in de leefruimte opgediend.  Aangepaste hulp wordt gegeven 
indien nodig. Op elke afdeling hangt een menu-overzicht voor de week uit. 

2.3.4 Dienst schoonmaak en logistiek 

De schoonmaakdienst zorgt ervoor dat het woonzorgcentrum netjes en hygiënisch is. Zij werken met een 
professioneel schoonmaaksysteem waarbij de richtlijnen van een basishygiëne gerespecteerd worden. Elke kamer 
krijgt dagelijks een korte schoonmaak en wekelijkse een grondige schoonmaak.  

 
De logistieke dienst werkt nauw samen met het verzorgend team en de keuken. Op een hartelijke manier bieden 
deze medewerkers de nodige zorg bij het ontbijt.  

2.3.5 De technische dienst 

Technisch onderhoud en kleine defecten van technische installaties en materialen van het woonzorgcentrum 
worden door de technische dienst opgeknapt.  

2.3.6 CRA 

De coördinerend en raadgevend arts (CRA) is dokter Stijn Faes.  De taak van CRA bestaat uit overleg met directie, 
hoofdverpleegkundigen, kwaliteitscoördinator, coördinator opname en de behandelende artsen.  Hij staat het WZC 
bij om advies te verlenen over de medische aspecten. 
Verder zorgt de CRA ervoor dat er een goede relatie is tussen het woonzorgcentrum en de huisartsen. 

2.3.7 De vrijwilligers 

In het WZC is er een uitgebreide vrijwilligerswerking. Gedurende het hele jaar wordt het paramedisch team versterkt 
door meer dan 100 enthousiaste vrijwilligers.  
Ze helpen met verschillende activiteiten en trachten zo het alledaagse leven in het WZC wat extra kleur te geven. Zo 
komen ze bijvoorbeeld helpen met de bingo, verjaardagsfeestjes, misvieringen, cafetaria, zetelfietsen, uitstappen,….  
De vrijwilligers doen dit steeds weer met veel liefde en vriendschap. Jaarlijks vullen ze hun individuele vrijwilligersfiche 
in. Zo geven ze aan bij welke activiteiten ze graag willen helpen. Op basis van deze fiches, worden beurtrollijsten 
opgesteld. 
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3 Dagverloop WZC Stede Akkers 
 
6u35-09u30 
Personeel overloopt met de collega’s de specifieke zaken die zich tijdens de nacht hebben voorgedaan.  
Ochtendzorg (wekken bewoners, hygiënische zorg, aankleden, douches geven, naar leefruimte brengen) 
Ontbijt + medicatieronde 
 
09u30-12u00 
Briefing (zorgkundigen, verpleegkundige, hoofdverpleegkundige) 
Op orde brengen van kamers, opmaken van bedden en verluchten van de kamers.  
Douchen 
Bewoners helpen bij het naar het toilet gaan 
Activiteiten zowel individueel als in groep 
 
12u00 – 13u30 
Middagmaal+ medicatieronde 
Rusten op de kamer of de leefruimte 
 
14u00 
Tas koffie of thee in de leefruimte met een stuk fruit of een koekje 
Activiteiten zowel individueel als in groep 
Bewoners helpen bij het naar het toilet gaan 
 
16u45 
Avondmaal + medicatieronde 
Avondzorg (douchen van bewoners, hygiënische zorg, bewoners naar kamer brengen, uitkleden en in bed leggen) 
Avondritueel 
 
20u45 
Bewoners voorbereiden voor nacht 
Briefing nachtdienst 
 
21u00 tot 6u45  
Het personeel dat nachtdienst heeft is steeds bereikbaar via het oproep – communicatiesysteem. 
 
4 Stage afspraken 
 
4.1. Eerste stagedag 
Op de eerste stagedag komt u naar het centrale onthaal om 08.30u. Daar verkrijgt u een badge, sleutel van het 
omkleedkastje, sleutel voor fixatieriem en voor het tafeltje. De medewerker onthaal verwittigt de verantwoordelijke 
van de stagiairs. Hij/zij geeft je algemene informatie over de werking van het WZC, DVC, LDC, laat je de kleedkamers 
zien, ….. 
 
Vervolgens word je naar de afdeling gebracht. De hoofdverpleegkundige ontvangt je daar en neemt je mee verder.  
 
De andere stagedagen start je op de vastgelegde uren vanuit je school bv dagelijks hetzelfde uur, of  werk je mee 
met de vroege en late diensten (7de jaar zorgkundige en studenten volwassenonderwijs) 
 
4.2. Uren en pauzes 
Start     6.45u, 7.00u, 7.30u of 08.00u  (afhankelijk per school) 
Voormiddagpauze  tijdens briefing kan er iets kleins gegeten worden 
     
Middagpauze:   in LDC – pauze afhankelijk van de afspraken van de school 
Namiddag:   geen pauze 
Einde:    14.30, 15.30u of 16.00u(afhankelijk per school) 
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Algemene regel vrije dag: als er een vrije schooldag is in de week van de stage, presteert de stagiair(e) in die week 4 
volledige dagen. Dit om aan voldoende stage-uren te geraken. In een normale schoolweek kan de stagiaire 
woensdag- of vrijdag een vrije halve dag nemen in overleg met de school. Dit in overleg met de mentor. 
 
VTI Spijker pauze 10u30 tot 11u00 en van 13u00 tot 13u30 
 
7de jaars en studenten volwassenonderwijs: zij kunnen ingepland worden met vroege diensten en late diensten. 
Men volgt hier dan de uurregeling van het WZC. 
 
4.3. Wat te doen bij ziekte: 
Breng de school op de hoogte en breng doktersbriefje binnen. 
Breng de afdeling op de hoogte: 
 Blok A:    03 340 16 26 
 Blok B:   03 340 16 27  
  Blok C:    03 340 16 28 
  Blok D:   03 340 16 29 
  Centraal onthaal:   03 340 16 00 
 
4.4. Algemene afspraken 

- Roken gebeurt enkel tijdens de pauze en op het rookterras op de -1 verdieping 
- De kleedkamers bevinden zich op de -1 verdieping van blok B. Gebruik steeds de trap om deze te bereiken. 
- De liften in het woonzorgcentrum worden tijdens de spitsuren gebruikt voor transfers van de bewoners. 

Gebruik zoveel mogelijk de trap. 
- GSM mag enkel gebruikt worden tijdens de pauze 
- De pauze vindt plaats in het LDC. De stagiair kan gratis koffie, thee en water verkrijgen aan het koffiebuffet. 

Andere dranken en ander zaken (vb. broodje, soep,….) zijn betalend aan de toog. 
 

4.5. Regeling werkkledij en voorkomen 
De student brengt eigen werkkledij mee en kleedt zich om in het omkleedlokaal. Bij het begin van de stage krijg je 
een sleutel van een kastje en een badge. Indien je de badge en sleutel na de stageperiode niet correct inlevert, dien 
je 15 euro te betalen voor vergoeding van de sleutel en badge.  
 

- Eigen kleding school: broek en vest.  
- Schoeisel: gesloten teen, gesloten hiel, antislipzool. 
- Geen juwelen, geen festivalbandjes, geen valse nagels, verzorgde schone handen,  geen choquerende 

piercings, geen overdreven schmink, haren bijeendoen. 
- Piercings afplakken of uitdoen 
- Geen GSM meebrengen op de afdeling. 

4.6. Wat verwachten we van je 

- Je neemt meestal deel aan de ochtendbriefing. Soms kan het ook van je verwacht worden dat je andere 
taken opneemt. 

- Er wordt van je verwacht dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt voor het invullen van documenten 
i.v.m. de stage (bv. document laten aftekenen door stagementor, …) 

- Goede communicatie met bewoners en met het personeel 
- Respectvolle houding naar bewoners en naar het team toe 
- Op elke afdeling ligt een kaft “werking dienst” en “taken stagiaires”. Deze mag je inkijken om informatie 

te bekomen of om een taak te zoeken op stille momenten. 
- Aan afgesproken uren houden 
- Vriendelijk zijn, initiatief nemen, enthousiast zijn 
- Handhygiëne correct toepassen en hygiënisch werken 
- Beroepsgeheim respecteren 
- Ergonomisch en economisch werken 
- Incontinentiemateriaal correct gebruiken: de zorgkundige geeft je informatie over de juiste technieken.  
- De gemaakte afspraken correct opvolgen: gebruik tillift, fixatiemateriaal, …… 
- Oog voor detailzorg: deo, nagels zuiver, baarden goed scheren, …… 
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+- 
- Orde en netheid: zowel in de kamer van de bewoner als ook op de leefruimte 
- Activiteiten mee begeleiden indien gewenst. Je mag ook met een bewoner gaan wandelen op campus 

Stede Akkers. 
- Samen met de bewoner een boodschap gaan doen? Dit mag als stagiair niet. Hiervoor is de familie of 

een vrijwilliger verantwoordelijk. 

4.7. Begeleiding door zorgkundige of verpleegkundige  
- Elke stagiair wordt toevertrouwd aan haar eigen stagementor (zorgkundige of verpleegkundige). Met de 

mentor  worden de specifieke taken per module bekeken op de momenten dat er tijd voor is. 
- Je werkt onder toezicht van een zorgkundige of verpleegkundige: dit betekent dat je na de nodige 

ervaring wel een aantal taken alleen mag uitvoeren maar tegelijk nog regelmatig wordt opgevolgd 
tijdens het werken, de zorgkundie/verpleegkundige loopt even binnen tijdens een taak en volgt op, de 
begeleider stuurt bij waar nodig. 

 
Iedere blok heeft zijn eigen stagementoren:  
 

Blok Verpleegkundige Zorgkundige 

Blok A Tinne Adams Cindy De Wolf 
Sarah Lambregts 
 

Blok B Leen Christianen Marleen Jochems 
Fanny Van den Langenbergh  
Heidi Verstricht 
Rit Kerremans 
 

Blok C Jana Claessens Martine Michielsen 
Stephanie Bartholomeeusen 
Nanoushka Van Steenkiste 
 

Blok D Katrien Van Gastel 
Natasja Aerts 

Jens Vervoort 
Silke Brosens 
Ellen Boden 

4.8 Instructies brand 

- Wat moet een stagiair(e) doen in geval van brandalarm: stagiair(e) voert instructies van een collega uit. 
- Zie instructiefiche in bijlage 

 
5 Bijlagen 

Bijlage 1: Werkvoorschrift voor een goede handhygiëne 
Bijlage 2: Comfortzorg hulpmiddelen 
Bijlage 3: Soorten rolstoelen 
Bijlage 4: Techniek om te rijden met een rolstoel 
Bijlage 5: Organogram OCMW 
Bijlage 6: De 10 geboden voor contact en communicatie met Alzheimerpatiënten 
Bijlage 7: Dementie 
Bijlage 8: Wat te doen bij brand? 
Bijlage 9: Algemene instructies bij brand 

 
SUCCES met uw stage in woonzorgcentrum Stede Akkers! 
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Bijlage 1: werkvoorschrift: goede handhygiëne 

Voorwaarden voor een goede handhygiëne 

- Kortgeknipte nagels, geen kunstnagels. 
- Geen ringen, armbanden en horloges tijdens de dienst. 
- Korte mouwen 
- Wondjes afdekken 

Wanneer moeten we onze handen wassen en eventueel ontsmetten? 
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Bijlage 2: Comfortzorg hulpmiddelen  

Langwerpig korrelkussen 

- Gebruiken onder hoofd en schouders van bewoner in ruglig. OF 
- Gebruiken in zijlig → kussen bevindt thv. de schouder, het steunt in de rug en wordt dan tussen de 

knieën gelegd. 
- Best niet gebruiken in zit → de korrels in het kussen zakken door de invloed van de zwaartekracht naar 

beneden, waardoor het kussen onvoldoende steun geeft. 

Driehoekig korrelkussen 

- Gebruiken onder de knieën in ruglig. 
- Let erop dat de knieën elkaar niet raken → middelste deel van het korrelkussen tussen de knieën van de 

bewoner trekken. 
- Let erop dat de hielen niet op de matras steunen o.w.v. verhoogd risico op decubitus (doorligwonden). 

Langwerpig vezelkussen 

- Gebruiken onder hoofd en schouders van bewoner in ruglig. OF 
- Gebruiken in zit, rondom de schouders en onder de oksels van de bewoner. 

Repose matras 

- DOEL? Preventie van decubitus bij risicobewoners. 
- WAT? De repose matras is een oplegsysteem en wordt boven op een bestaande matras gelegd. 
- HOE? Door het rekvermogen van de matras ontstaat er een gelijkmatige drukverdeling en worden 

schuif- en wrijvingskrachten sterk verminderd. 
- Als het bed verschoond wordt, wordt de repose matras met de bijhorende pomp opgepompt. 

Repose kussen 

- DOEL? Preventie van decubitus bij risicobewoners. 
- WAT? Het repose kussen is een zitkussen dat in een zetel of rolstoel gelegd kan worden. 
- HOE? Door het rekvermogen van het kussen ontstaat er een gelijkmatige drukverdeling en worden 

schuif- en wrijvingskrachten sterk verminderd. 
- De dienst kine pompt de repose kussens 1x/maand op. 

Wisselstroommatras + motor 

- DOEL? Preventie van decubitus bij risicobewoners. 
- WAT? De wisselstroommatras is een oplegsysteem en wordt boven op een bestaande matras gelegd. 
- HOE? Door de afwisselende aan- en afvoer van lucht in verschillende compartimenten, ontstaat er een 

wijziging van de drukpunten op het lichaam. 

Verpleegdeken 

- Een verpleegdeken wordt ’s nachts gebruikt bij onrustige bewoners. Het is een vorm van comfortabele 
fixatie ter vervanging van een fixatiegordel. 
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Bijlage 3: Soorten rolstoelen 

Transportrolstoel 

• Functie: Vervoeren van bewoners (om te gaan eten, te gaan wandelen, …) 

• Niet gebruiken om bewoner langdurig in te laten zitten. 

• Remmen bevinden zich aan beide kanten van de rolstoel 

• Zitting is ofwel zacht ofwel hard. 

MULTIPOSITIE ROLSTOEL 

• Voor wie? 

✓ Voor bewoners met een gestoorde zitbalans. 

✓ Voor bewoners die niet meer goed zitten in een gewone transportrolstoel. 

✓ Voor bewoners die nood hebben aan variabele houdingen en drukverdelingen. 

• Voorzien van blauwe en rode klevers 

✓ BLAUW → mag verzet worden 

✓ ROOD → niet aankomen, staat correct ingesteld voor de bewoner die de rolstoel gebruikt 

• Remmen bevinden zich t.h.v. de handgrepen (blauwe klever) 

• Hendel t.h.v. linker handvat (blauwe klever) om de kantelhoek te veranderen. Dus om de 
bewoner voor- of achterwaarts te kantelen. 

• Hendel t.h.v. rechter handvat (rode klever) om de zithoek aan te passen. 

Zitschelp 
(met tempur in de zitting) = een op maat gemaakte zitschaal in de rolstoel 

• Voor passieve bewoners met hoog risico op decubitus of met bestaande decubitus. 

• Voor bewoners met zeer weinig stabiliteit. 

• Gebruik maken van een zitschelp is een goed alternatief voor een ganse dag in bed liggen. 

• Ook voorzien van blauwe en rode klevers. 

• Rem (blauwe klever) bevindt zich onderaan. Deze kan met de voet bediend worden. De rolstoel 
staat vast als de rem naar onder geduwd wordt. De rolstoel staat los als de rem naar boven 
geduwd wordt. 

• Voetplaatje zowel links als rechts onderaan de rolstoel (blauwe klever) om de kantelhoek te 
veranderen. Dus om de bewoner voor- of achterwaarts te kantelen. 

• Hendel t.h.v. rechter handvat (rode klever) om de zithoek aan te passen. 
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Bijlage 4: Techniek om te rijden met een rolstoel 

 

Sterk Hellend vlak 

• Altijd achterwaarts van een helling rijden. 

• De begeleider staat niet te dicht bij de rolstoel. 

• De begeleider zet de benen iets uit elkaar. Op die manier wordt het steunvlak groter, zodat je 
meer steun hebt. 

 

 

 

Voetpad 

• Voorwaarts op de stoep rijden 

- Met de voorste wielen tot tegen de rand van de stoep rijden. 

- Nadien de rolstoel lichtjes achterover kantelen door met de voet achteraan op het 
voetsteuntje te duwen. 

 

 

• Achterwaarts van de stoep rijden 

- Het voetpad afrijden gebeurt ALTIJD achterwaarts. 
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Bijlage 5: ORGANOGRAM stad Hoogstraten 
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Bijlage  6: De 10 geboden voor contact en communicatie met mensen met dementie 

 

Contact met de patiënt  Communicatie met de patiënt 

 

Ga dicht bij de persoon 
staan 

 

Spreek traag en 
duidelijk 

 

 

Zeg zijn naam 

 

Gebruik eenvoudige, 
concrete woorden en 

korte zinnen 

 

 

Raak zijn lichaam aan 

 

Benadruk uw woorden 
met gebaren en 

aanrakingen 

 

 

Ga voor hem staan op 
gelijke hoogte 

 

Deel niet meer dan één 
boodschap per keer 

mee 

 

 

Maak oogcontact 

 

Gebruik affirmatieve 
uitspraken en 

houdingen 
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Bijlage 7: Dementie 

 
Wat is dementie?  
 

• Is een syndroom dat kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten.  
Syndroom = een geheel of samengaan van verschillende symptomen en tekens. 

• Dementie betekent een verlies van de cognitieve functies. 
- Het geheugen 
- Waarneming 
- Het denken 

Deze zorgen ervoor dat we gegevens kunnen opslaan en verwerken.  
 
Wat staat er over dementie in DSM |V ? 

• Geheugenachteruitgang 

• Één of meer van de volgende stoornissen 

- Afasie (problemen met taal)  

- Apraxie (problemen met praktische taken)  

- Agnosie ( onvermogen om dingen te herkennen)  

- Stoornis uitvoerende functie (het niet kunnen combineren van verschillende taken)   
 

Deze veroorzaken achteruitgang in sociaal en dagelijks functioneren in vergelijking met vroeger. (vb De 
bewoner heeft nooit gekookt, nu ook niet vragen om te koken,  
 omdat de bewoner dit ook nooit geleerd heeft)  
 
Risicofactoren voor dementie?  

• Leeftijd 

• Hoofdtrauma (bijv. boksers) 

• Familiaal voorkomen van dementie 
 
Wat merk je aan iemand met dementie: 
- Vergeetachtigheid: In het begin vergeten mensen met dementie vooral gebeurtenissen die net zijn 
gebeurd, wat net is gezegd, wat hij/zij ging doen. Later vergeten ze ook de gebeurtenissen van vroeger.  
- Denkstoornissen: Mensen met dementie krijgen taalstoornissen of problemen met rekenen.  
- Moeite met oriëntatie: Iemand met dementie raakt gemakkelijk de weg kwijt of weet niet meer waar hij 
is.  
- Moeite om plannen te maken en vooruit te denken: Een afspraak maken gaat bijvoorbeeld heel 
moeizaam.  
- Moeite met bepaalde handelingen: Aankleden lukt bijvoorbeeld niet goed meer.  
- Veranderde karaktereigenschappen: Er treden vaak gedragsstoornissen op. Mensen met dementie 
worden ongedurig, vaak 's nachts onrustig, soms achterdochtig of agressief. Dementie kan ook het karakter 
zachter en meegaander maken.  
- geheugenachteruitgang: verminderde capaciteit om nieuwe informatie te leren, verminderde capaciteit 
om oude informatie op te halen. 
 
 Hoe omgaan met dementie ? 

• Raadgevingen: 
Geduldig blijven. De dementerende persoon proberen te stimuleren, zonder bemoeizuchtig of bazig 
over te komen, want deze houding ervaart de dementerende als een vernedering. Geef een gevoel 
van geborgenheid, veiligheid en bescherming. Dit kan helpen als ze zich soms in een netelige 
situatie bevinden, dat ze zich niet alleen voelen maar beseffen dat zij gesteund worden.  
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• Taalvaardigheid: 
Door de dementie vermindert het geheugen samen met de taalvaardigheid, maak daarom kortere 
zinnen. Dementerenden hebben een arme woordenschat.  
Aan taalvaardigheid kan gewerkt worden zodat de dementerende persoon zichzelf beter in 
woorden kan uitdrukken en hij of zij de woorden beter begrijpt die een ander persoon gebruikt. 

 
De taalvaardigheid kan op verschillende wijze geprikkeld worden: 

- praten met familie en vrienden.  

- lectuur (lezen van een boek, een krant of tijdschrift).  

- luisteren naar de radio.  

- bijwonen van een toneelvoorstelling.  
De dementerende persoon wel stimuleren maar niet forceren. 

 

• Wassen en kleden: 
De dementerende niet wassen en kleden als hij of zij dit zelf nog aankan. Lukt dit niet meer, zoveel 
mogelijk samen doen!  
Korte en duidelijke aanwijzingen geven, als het werkelijk niet meer gaat, volledig overnemen.  

 

• Lichamelijk bewegen: 
De dementerende aanzetten tot: 

- allerlei klusjes zowel binnen als buiten te doen binnen de eigen mogelijkheden.  

- wandelen en laten genieten van de natuur.  

- laten communiceren met vrienden, familie, kleinkinderen.  
De HANDELING, de ACTIVITEIT telt! NIET het RESULTAAT. 

 

• Communicatie: 

- Traag spreken.  

- Steeds oogcontact houden.  

- Duidelijk articuleren.  

- Ervoor zorgen dat de dementerende persoon je kan zien.  

- Korte zinnen gebruiken met een zachte, kalme en warme stem… 

- Ondersteun het spreken met gebarentaal en mimiek.  
 

• Geborgenheid: 
ZORGEN VOOR EEN VERTROUWDE OMGEVING: 

- Familiefoto's ophangen  

- Prikkelen om dingen te doen  

- Nooit forceren als je ziet dat de demente persoon de activiteit beu is.  

- Trachten het nuttige aan het aangename te koppelen bijv: zorgen voor muziek in huis, 
naargelang de persoonlijke voorkeur van de dementerende. 

- Een tussenstop tijdens een wandeling, en een kopje koffie drinken.  
 

• Nachtelijke onrust: 
Het gevoel van onrust 's nachts is een normaal verschijnsel bij een dementerend persoon.  
→ Enkele tips om de onrust te verminderen: 

- Voor activiteiten zorgen tijdens de dag, als het kan in de gezonde buitenlucht.  

- Zorgen voor gedimd licht in de slaapkamer.  
- Voetverwarmers in bed.  

- Eventueel medicatie tegen nachtelijke onrust.  
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• Moeilijke situaties, emotionaliteit: 
→ Hoe te handelen in moeilijke situaties: 

- Eerlijk antwoorden op gestelde vragen, maar niet antwoorden op vragen die niet gesteld 
worden.  

- Een knuffel, een glimlach, een lief woordje verzachten het leed.  
- Ontreddering, angst en wanhoop niet wegwuiven, begrip, steun en geborgenheid 

aanbieden.  
 
GEDULD is het SLEUTELWOORD om zich te redden uit benarde situaties. 
Samenkomen met de familie en DUIDELIJKE AFSPRAKEN maken over bijv. de taakverdeling van de 
zorg, dit voorkomt spanningen en onnodige ruzies. 
 

• Problemen met gedrag: 
→ Hoe te handelen in moeilijke situaties: 

- Zorgen voor de nodige rust en ontspanning in de omgeving (bvb. radio- en 
televisiegeluiden).  

- Goed luisteren naar de persoon door verbaal uit te drukken wat de persoon wil zeggen.  
- De persoon begrijpend en kalmerend toespreken 

 
Als het ECHT NIET MEER KAN, duidelijk maken met een strenge blik en woorden. 

- Bij problemen in het gedrag (deze kunnen ook seksueel zijn van gedrag), vooral als deze 
aanvallen zich regelmatig voordoen, een huisarts of specialist raadplegen. De arts kan 
indien nodig, een doelgericht geneesmiddel tegen ongepast agressief en seksueel gedrag 
geven. 

 

• Stimuleren van het geheugen: 
Dit kan u doen door twee belangrijke dingen: Herhalen en opschrijven 
 
Er bestaan allerhande aangename hulpmiddelen voor het geheugen, waardoor men de zaken 
gemakkelijker kan onthouden. 
 
Oefeningen die de persoon graag zal doen: 

- Geheugenspelletjes (bijv. met de kleinkinderen).  
- Puzzelen.  
- Televisiespelletjes 
- Eenvoudige kaartspelen.  
- Dansen 
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Bijlage  8: Wat te doen bij brand? 

- Actiekaart ontdekker van de brand en overige medewerker s

Ontdekker van de brand 

 

WIE: IEDEREEN kan de ontdekker zijn,  
De algemene instructies bij brand blijven geldig 

 

1. Blijf kalm, breng jezelf nooit in gevaar! 

 

2. Druk de dichtstbijzijnde brandmeldknop in 
 

3. Laat je werkpost veilig achter (keuken: toestellen uitzetten, gas afsluiten).  

Sluit ramen en deuren.  

 

4. Communiceer met je collega’s, verdeel de taken  

 

5. Verwittig de hulpdiensten 

   TELEFOONNUMMER (0)112  

Brand in Woonzorgcentrum Stede Akkers,  

Jaak Aertslaan 2, Hoogstraten 

exacte locatie van de brand + eventuele gewonden 

Beantwoord de vragen van de operator hulpcentrum 
 

6. Doe indien mogelijk een bluspoging  
Controleer het bedreigde compartiment, inclusief toiletten en kleedkamers 
 

7. Verlaat het gebouw via de meest veilige weg (uitgang-nooduitgang) 
Keer nooit terug in het gebouw!  
 

8. Ga naar de verzamelplaats. Collega’s begeleiden bezoekers mee naar de 
verzamelplaats 

9. Informeer de interventieverantwoordelijke (herkenbaar aan het fluo-hesje) over de aard, 

plaats van de brand, afwezigen, vermisten 

 

10. Blijf ter plaatse, volg strikt de instructies van de bevoegde personen (hulpdiensten, 
interventieverantwoordelijke) 
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Medewerkers 
 
Wie:  Alle medewerkers 

Wanneer:  Bij verwittiging brand (via sirene, dichtslaande branddeuren, …) 

 

1. Blijf kalm, breng jezelf nooit in gevaar! 

 

2. Laat je werkpost veilig achter (keuken: toestellen uitzetten, gas afsluiten).  

Sluit ramen en deuren.  

 

3. Ga na waar je collega’s zich bevinden  
Communiceer met je collega’s, verdeel de taken 
Controleer de ruimtes, inclusief toiletten en kleedkamers in de buurt waar je je 
bevindt 
 

4. Verlaat het gebouw via de meest veilige weg (uitgang-nooduitgang) 
Keer nooit terug in het gebouw! 
 

5. Ga naar de verzamelplaats (voorzijde gebouw), begeleid bezoekers mee tot op de 
verzamelplaats. 
Voor niet-zelfredzame bezoekers: breng deze naar een niet-bedreigd compartiment 
 

6. Ga in groep staan met de mensen waarmee je samenwerkt  
 

7. Controleer mee op afwezigheden 
 

8. Informeer de interventieverantwoordelijke (herkenbaar aan het fluo-hesje) over de 
aard, plaats van de brand, groep volledig, afwezigheden, gecontroleerde ruimtes,… 
 

9. Voer indien nodig mee taken uit, aansturing door interventieverantwoordelijke 
 

10. Blijf ter plaatse, volg strikt de instructies van de bevoegde personen (hulpdiensten, 
interventieverantwoordelijke) 
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Bijlage  9: Algemene instructies bij brand 

 
 

1

U merkt zelf een brand op

Druk een 

brandmeldknop 
in

2

Andere medewerkers

Bel (0) 112 
- WAAR? WZC Stede Akkers

- WAT? Wat brandt er?

3

- OMVANG? Wat is de omvang van de brand

4

Veilige plaats: 

Achter brandwerende deur

5
WZC Stede Akkers - richtlijnen bij brand - medewerkers 20/09/2021

Interventie-

verantwoordelijke

Jaak Aertslaan 2

Hoogstraten

Sluit ramen en deuren in het compartiment

Benader kamerdeur op veilige manier

Overleg

Evacueer  bewoner uit  kamer

Doe een bluspoging

Evacueer de bewoners uit het bedreigde 

compartiment naar een veilige plaats
Werk in U-vorm 

Wacht brandweer op aan 

de ingang van de blok brandhaard.

Draag informatie over aan 

de brandweer

Neem interventiemap, fluohesje (ligt 

bij brandcentrale

Delegeer taken:

-Evacuatie compartiment

-Bluspoging

-Evacuatie bezoekers naar 

verzamelplaats (esplanade)

-Bewaking toegang

WZC Stede Akkers  

RICHTLIJNEN BIJ BRAND

Medewerkers
 Interventieverantwoordelijke : 

Ga naar de brandcentrale

Localiseer brandmelding

Druk op de  "stilte"-toets

Ga naar de aangeduide plaats (geen lift) en 

Controleer de Brandmelding 

Bij technische storing

Verwittig verantwoordelijke die de brandcentrale mag resetten (0473 71 37 68)

BIJ BRAND


