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WELKOM BIJ VZW OLV GASTHUIS 

 
Beste jobstudent 

 

Welkom bij vzw OLV GASTHUIS.  
Deze zomer kom je bij ons werken in 1 van onze woonzorgcentra. 
We willen je graag opnemen in het team en ons inzetten zodat je een aangename 
vakantieperiode tegemoet gaat waarbij je kennismaakt met het werkveld en bekwaamheden 
leert ontplooien. 

Met deze brochure willen je wegwijs maken. Het is een summiere leidraad die je altijd kan 
raadplegen. 

Een brochure is niet alles omvattend, daarom staan zorgverantwoordelijken en andere 
medewerkers je graag bij als je extra uitleg of hulp nodig hebt. 

Voor meer informatie verwijzen we ook graag naar onze website www.gasthuis.be. 

 

 

 

 

Mieke VANDEPUTTE 

Algemeen directeur 

 

 

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn, 
En licht in de ogen te dragen. 

Een paar mensen nabij 
En een plek waar men brood 

En wat vriendschap mag vragen 
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1. Kennismaking met ons huis 

1.1. vzw OLV Gasthuis: VISIE 

Hoe het echt met je gaat, is onze focus. We willen vanuit onze christelijke 
inspiratie betekenisvol zijn voor elke cliënt. 

Je een warm huis bieden waar je je goed voelt. Waar je jezelf kan zijn. 
En dat kan, want we geven jou de regie in eigen handen. Je krijgt de vrijheid om je 
omgeving een persoonlijke toets te geven, de vrijheid om activiteiten die je liggen, 

mee te maken, de vrijheid om je helemaal te ontplooien. 
Hoe ons dit lukt? Door samen te werken. Cliënten, familie, personeel én vrijwilligers. 

Want als we samen inzetten op ieders eigenheid, op ieders behoefte, op ieders 
competenties en talenten, komen we tot een mooier resultaat. Elk van ons 

helpt bepalen waar wij als OLV Gasthuis voor staan. 
Het gemeenschappelijke doel – warme, gastvrije zorg bieden - verbindt ons. 

En onze ruime blik maakt dat we niet alleen mee zijn met de tijd maar ook inspelen 
op jouw wensen en behoeftes in de toekomst. 

Zowel op het vlak van zorg, faciliteiten, activiteiten als communicatie… 
We blijven investeren in jou. En doen dat graag 

 

1.2. Korte historiek en overzicht dienstverleningen 

Het OLV GASTHUIS vzw is gegroeid uit de Congregatie van de Zusters van OLV GAST-
HUIS. Sinds het ontstaan van de Congregatie van de Zusters OLV GASTHUIS, begin van 
de 14e eeuw, hebben de Gasthuiszusters zich ingezet voor de zorg en de opvang van 
de minstbedeelden en zorgbehoevenden. Niettegenstaande zware tegenslagen en 
beproevingen tijdens de Franse Revolutie en de beide Wereldoorlogen werd de zorg 
en de gastvrije dienstbaarheid voor de meest kwetsbaren ononderbroken in stand 
gehouden. 
 
In de werking wil het OLV GASTHUIS vzw zich laten leiden door de inspiratie van de 
zusters, nl. gastvrijheid en dienstbaarheid in christelijk perspectief. 
 
De vzw OLV Gasthuis biedt verschillende zorginitiatieven aan: 
- Woonzorgcentrum  OLV GASTHUIS met 128 woongelegenheden en 6 zorgflats, nl. 

 DE WINGERD met 23 woongelegenheden voor bewoners met dementie 
(gelijkvloers) 

 ZORGVERDIEPING 1 (de busseboom + de bollaard) met 63 woongelegenheden 
 ZORGVERDIEPING 2 (de voute + de loft) met 42 1 pers. woongelegenheden en 6 

zorgflats 
- Centrum voor Kortverblijf & nachtopvang met 6 kamers 
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  -    Groep van assistentiewoningen FIORETTI met 17 flats 

- Servicestudio’s DE VLIERING met 6 studio’s 
- Centrum voor dagverzorging DE PLATAAN 

 
- Dienst Thuisverpleging 

 

- Woonzorgcentrum EMMAÜS met 74 woongelegenheden, nl.     
 ZORGAFDELING 1 met 44 woongelegenheden (gelijkvloers en 1ste verdiep).  
 ZORGAFDELING 2 met 30 woongelegenheden (2de verdiep) 

Binnen het WZC Emmaüs zijn een aantal bedden voorzien voor 65-plussers met 
een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid.             

Daarnaast: Dienstenchequesonderneming GAST & THUIS vzw                                     

1.3. Onze medewerkers: kerncompetenties. 

Binnen het OLV Gasthuis streven we naar kwaliteitsvolle zorg voor onze bewoners. 
Wij willen aan onze bewoners een nieuwe thuis bieden door hen op een respectvolle 
manier te benaderen met aandacht voor hun noden, wensen en behoeften. 
 
Slechts als we met z’n allen goed samenwerken, kunnen we het gemeenschappelijk 
doel nastreven. We rekenen hiervoor ook op jouw medewerking en inzet om samen 
een vriendelijke en aangename werksfeer te creëren. Onze medewerkers moeten 
volgende competenties beschikken om te kunnen functioneren volgens de visie van 
ons huis: 
 
Kwaliteitsvol werken 
• Kent en volgt de geldende procedures en richtlijnen. 
• Voert het werk verzorgd uit, ruimt op en draagt zorg voor materiaal. 
• Gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate info. 
• Voorkomt dat er fouten worden gemaakt, controleert het 

eigen werk op fouten en stuurt bij indien nodig. 
• Doet spontaan voorstellen om het werk te verbeteren. 
• Werkt ergonomisch en veilig. 
 
Samenwerken  
• Overlegt en maakt afspraken om tot gezamenlijk resultaat te komen. 
• Luistert naar feedback en stuurt indien aangewezen het eigen gedrag bij. 
• Biedt spontaan hulp. 
• Gaat respectvol om met anderen en toont waardering voor ieders eigenheid, 

communiceert open, rechtstreeks en eerlijk. 
• Leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na. 
• Stelt het gezamenlijk belang boven het eigen belang. 
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Cliëntgerichtheid  
• Bevraagt de wensen en noden van de cliënt en houdt  hier mee rekening, volgens 

de visie van het huis. 
• Gaat spontaan op een vriendelijke en beleefde manier om met iedereen. 
• Bevraagt de klanttevredenheid en stuurt bij waar nodig, neemt 

verantwoordelijkheid op bij fouten en klachten. 
• Respecteert de privacy van de cliënt. 
• Stelt zich dienstverlenend en gastvrij op. 
• Komt gemaakte afspraken met de cliënt na. 
 
Loyaal zijn 
• Vertegenwoordigt de organisatie op passende wijze zowel intern als extern. 
• Bouwt mee aan een positief imago van de voorziening. 
• Stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep. 
• Handelt volgens visie, waarden van de organisatie. 
• Gaat discreet om met info m.b.t. de organisatie of collega's. 
• Geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten. 
 
Zelfontwikkeling  
• Verwerft de nodige kennis en technische vaardigheden om de functie goed uit te 

voeren. 
• Volgt opleiding en/of neemt deel aan activiteiten 

om zichzelf te ontwikkelen. 
• Integreert nieuwe informatie in het eigen 

handelen en geeft de nodige informatie door aan 
collega’s. 

• Staat geregeld kritisch stil bij het eigen 
functioneren en kent eigen sterktes en 
werkpunten. 

• Zet werkpunten om in concrete acties. 
 
 
Op de website www.gasthuis.be vind je meer info terug over ons medewerkersbeleid. 
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2. Verwachtingen van jou als jobstudent 
2.1. Voorkomen 

 Deftige kledij bij aankomst in OLVG  
 Verzorgd en fris 
 Geen opzichtige make-up, geen nagellak of kunstnagels, geen ringen of 

armbandjes 
 Veilige schoenen: hiel zit vast, tenen zijn beschermd, evt. antislipzool 
 Zorg voor voldoende rust! Werken in de zorgverlening is niet te 

onderschatten! 

2.2. Beleving van de zorgvrager 

 Respecteer de privacy van de zorgvrager: o.a. bij 
wassen, openen van kasten, binnengaan kamer... 

 Beroepsgeheim: een zorgverlener moet de informatie 
die hij/zij te weten komt tijdens het werk 
geheimhouden. De bewoner heeft recht op deze 
privacy. Dit geldt voor alle functies in huis! 

 Kameroproepen worden zo snel mogelijk beantwoord en zijn een 
verantwoordelijkheid van iedereen in huis! Wees hierin flexibel. Bv. laat 
tijdens je koffieronde een beloproep in de buurt niet zomaar voor een 
collega, maar neem zelf initiatief 

2.3. Communicatie 

 We staan achter een open, eerlijke, 
respectvolle manier van communiceren met 
elkaar.  

 We blokken roddels af, communiceren zo veel 
mogelijk rechtstreeks met elkaar, we luisteren 
naar anderen en geven constructieve feedback. 

 Iedereen gaat ook actief op zoek naar de nodige informatie. 

2.4. Veiligheid bewoner 

 Beantwoord kameroproepen snel 
 Jobstudenten verpleging/verzorging: telefoons NOOIT voor 21u in 

de laders plaatsen, steeds doorgeven! 
 Verplaats nooit een bewoner alleen, zonder dat je weet wat hij/zij kan.  

Vraag altijd uitleg aan ‘vast’ personeel. Zo wordt het risico op vallen 
vermeden. In belang van jezelf en de bewoner. 

 Orde in de gangen 
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2.5. Vriendelijkheid 

 Aandacht voor werksfeer: wees positief ingesteld 
 Vriendelijk zijn naar bewoners, patiënten, gasten, familieleden, personeel 
 Een vriendelijke ‘goeie dag’ creëert een vlotte en open sfeer 

2.6. Omgaan met ongenoegen/klachten 

 Kwaliteit van zorg- en dienstverlening 
 Tevredenheid van cliënten 
 Merk je ongenoegen bij een bewoner of geeft een bewoner of een 

familielid een klacht door? Richt je dan tot de verantwoordelijke of een 
collega. Er bestaat een klachtenprocedure zodat iedere klacht de juiste 
opvolging krijgt.  

2.7. Werkorganisatie 

 Afhankelijk van de afdeling waarin je werkt en afhankelijk van de shift die je 
werkt, zal je je werk uitvoeren volgens een cluster.  
Een cluster is een document met een oplijsting van de taken die je normaal 
binnen die bepaalde werkuren zou moeten kunnen afwerken.  
Je collega’s zullen je op de dienst verder uitleggen hoe dit werkt. 

 Een cluster is een houvast en een leidraad voor je taken, maar mag ook 
geen beperking zijn. Wees bereid om hier flexibel in te zijn. Soms zal een 
collega je vragen om een taak uit te voeren die niet op de cluster staat.  

2.8. Jouw welzijn  

 We vinden het heel belangrijk dat je je goed voelt op je 
werk. Zowel vaste medewerkers als jobstudenten, 
stagiairs, vrijwilligers,… 

 Aarzel niet om een collega of je verantwoordelijke aan 
te spreken als je problemen ondervindt. 

 Je kunt ook terecht bij onze vertrouwenspersoon:  
Stijn Rooze. 
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3. Voorzorgsmaatregelen en hygiëne 
 

3.1. Handhygiëne 

Belang: Indien geen of geen correcte handhygiëne wordt toegepast, kunnen we:  
- bewoners  
- ons zelf  
besmetten met schadelijke micro-organismen 
 
Basisprincipes:  
 

• Geen juwelen ter hoogte van de handen en 
de polsen of onderarmen. 
Geen ringen, armbanden of polshorloges. 

• Kortgeknipte en zuivere nagels. 
Geen nagellak, lange nagels of kunstnagels. 

• Wondjes afdekken. 
• Korte mouwen. 
• Verdere handhygiëne: geen loshangende 

haren, lange oorbellen of halskettingen. 

 

Handen wassen met water en zeep: 

 bij de aanvang van en op het einde van de dienst 
 vóór de maaltijd 
 na toiletgebruik 
 na hoesten, niezen of snuiten 
 bij zichtbaar bevuilde handen 

Handen wassen én daarna ontsmetten: 

 na contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen 
 bij contact met bewoner met diarree of met zijn omgeving 

 
Handen ontsmetten met handalcohol: 

 voor en na ieder zorgcontact met een bewoner 
 na contact met de directe omgeving van de bewoner of met gebruikt 

verzorgingsmateriaal 
 na het uittrekken van handschoenen 
 vóór een zuivere of invasieve handeling 
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Bekijk ook het instructiefilmpje op onze website. Handelingen ook herhaald op stickers bij 
de lavabo’s. 

Handschoenen dragen? 

• Bij (kans op) contact met lichaamsvochten, bloed of slijmvliezen 

• Bij (kans op) contact met voorwerpen bevuild met die vochten 

• Bij contact met geïsoleerde bewoner of verzorgingsmateriaal bij die bewoner 

Handschoenen worden steeds verwijderd bij het verlaten van een kamer. 

Aandachtspunten hygiëne algemeen 

 Gebruik van afvalcontainers – verzorgingskarren (hygiëne, huiselijkheid, privacy) 
 Bevuild linnen – incontinentiemateriaal: nooit op de grond, tafel, enz… 

 

 
 

E-learning handhygiëne:  
https://www.zorg-en-gezondheid.be/e-learning-tool-handhygiene-versie-2019 
 
 
 
 
 

TIP: neem een plastiek zak mee in de kamer om 
vuil incontinentiemateriaal e.d. in te doen 
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3.2. Maatregelen rond corona 

Onze bewoners behoren tot de meest kwetsbare groep mensen, voor 
wie een besmetting ernstige gevolgen kan hebben. Gelukkig zijn zij bijna 
allemaal volledig gevaccineerd. 

Toch dragen wij als zorgmedewerkers nog steeds een belangrijke verantwoordelijkheid 
om hen te behoeden van een besmetting.  
 

3.2.1. Communicatie 
 

Heb je vragen of twijfel je over iets? Aarzel dan niet om je te richten tot een 
collega of de verantwoordelijke!! #samensterktegencorona 
 
Medewerker met een vraag of melding in huis: 
-          Richt zich tot verantwoordelijke, bij afwezigheid directielid 
-          Weekend: wacht GSM 555 
-          ’s Nachts: wacht GSM 555 
  
Medewerker met een vraag of melding thuis: 
-           Bellen of mailen naar zorgverantwoordelijke of directielid. 
info@gasthuis.be 
  
 

3.2.2. Voorzorgsmaatregelen 
 

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik respecteren?  

 

 ➢ Mondmaskers: 

Sedert de gewijzigde richtlijnen van 23/05/2022 dragen we enkel nog een mondmasker: 

• tijdens de ochtendzorg (gezien dit meestal nauwe langdurige zorgcontacten zijn) 
• tijdens zorg- en/of therapeutische taken waarbij we minder dan 1 meter afstand 

houden voor meer dan 15 minuten 
• bij zieke of heel kwetsbare bewoners (voor alle contacten) 

Een goede handhygiëne,  
correcte hoest-en niesetiquette,  
social distance van 1,5m  
en voldoende ventilatie 
  zijn de belangrijkste algemene maatregelen.  
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• als we zelf (eender welke) ziektesymptomen vertonen. 

Duw je mondmasker goed aan ter hoogte van je neus. 

Raak je mondmasker zelf zo weinig mogelijk aan. 

 
 

 
 

 
 
 
➢ Symptomen melden: 
 Het is heel belangrijk om bij jezelf alert te zijn voor enige ziektesymptomen.  
 Meld het onmiddellijk aan je verantwoordelijke of directie als je last hebt van een 
symptoom. 
 
Medewerkers met lichte symptomen mogen blijven komen werken mits  

 correct gebruik van mondmasker en  
 respecteren van de nodige voorzorgsmaatregelen qua hygiëne en social distance.  

 
Toch is het belangrijk om wel deze lichte symptomen te melden! 
 
Heb je koorts? Kom dan zeker niet werken en raadpleeg je huisarts. Gezien je werkt in de 
zorg, zal de arts een test uitvoeren om te controleren of je al dan niet een COVID-19 
besmetting hebt. 
  
 

3.2.3. Testen medewerkers van woonzorgcentra 
 
 
Verwittig ons zeker telefonisch als je op de hoogte wordt gebracht dat bij 
iemand met wie jij in contact was, een COVID-19-besmetting werd 
vastgesteld! 
 
Welke symptomen kunnen wijzen op een besmetting met COVID-19? Wanneer neem je 
contact op met je huisarts? 

- Bij het plots optreden van: hoest, kortademigheid, pijn aan de borst, reukverlies, 
smaakverandering of smaakverlies 

- Bij een combinatie van 2 van de volgende symptomen zonder andere duidelijke 
oorzaak: koorts, hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn, keelpijn, waterige diarree, 
gewichtsverlies, plotse verwardheid of een plotse val. 

DE CHIRURGISCHE MONDMASKERS  
ZIJN TER BESCHIKKING OP DE AFDELING 

NA HOOGRISICOCONTACT: 7 DAGEN MONDMASKER 
Bespreek met je verantwoordelijke. 
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- Bij een verslechtering van ademhalingsproblemen zonder andere duidelijke 
oorzaak.   

 

3.3. Hitteplan 

Bij aanhoudend warm weer: 

 Drink voldoende water en spoor de bewoners aan om dit ook te 
doen. 

 Sluit de zonnewering bij direct zonlicht en open de vensters als het 
buiten koeler is dan binnen. 

 Wees extra alert en heb extra aandacht voor de bewoners door bv. eens extra de 
kamer binnen te gaan. Gedraagt een bewoner zich anders dan gewoonlijk? 
Waarschuw een collega. 

 In beide woonzorgcentra zijn er gekoelde ruimtes: 
wzc OLV Gasthuis: cafetaria en Mansarde 
wzc Emmaüs: cafetaria en livings 
(Houd daar de buitendeuren gesloten) 
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4. Praktische afspraken 
 

4.1. Uurregeling, melden afwezigheid, nuttige telefoonnummers 

Een vakantiejob in het OLV Gasthuis vzw betekent: 
 Vroeg- en avonddienst en weekenddienst 
 Medewerking/flexibiliteit in regeling van uren en werkdagen 

Afspraken: 

 Geen onderlinge wissels 
 Op tijd zijn 
 Werken tot einduur  (geen toegevingen ivm openbaar vervoer) 
 Bij verlaten dienst, navragen of alle werk gedaan is 

 
Bij niet-voorziene afwezigheid: 
Vzw OLV Gasthuis verwittigen van arbeidsongeschiktheid.  

 Verwittig persoonlijk zo snel mogelijk de afdeling 
telefonisch. 

 Verwittig vervolgens telefonisch iemand van directie vóór 11u op de 
eerstvolgende weekdag via 057 34 69 10. 

 Binnen 48 uur na begin arbeidsongeschiktheid: bezorgen van geneeskundig 
getuigschrift aan directie. 

 
Bij verlenging arbeidsongeschiktheid: dezelfde procedure. 
 
Nuttige telefoonnummers: 
wzc OLV Gasthuis 

 De Wingerd: Dorine VANMAEKELBERGH 057 34 69 22 
 Zorgverdieping 1: Maartens MAEYENS  057 34 69 13 
 Zorgverdieping 2: Nancy LOGIE   057 34 69 11 

wzc Emmaüs 
 Zorgafdeling 1: Sandra STAESSEN   057 35 29 11 
 Zorgafdeling 2: Ilse VANRENTERGHEM  057 35 29 12 

 
 Nacht : Hanne VANDERMARLIERE  057 34 69 24 
 Living: Daisy DE BACKER    057 34 69 18 
 Keuken: Ward VANACKER    057 34 69 26 
 Hotel: Aicha BUCQUOYE    057 34 69 10 
 DVC De Plataan: Anja NOLLET   057 34 69 29 
 Thuisverpleging: Sofie VIEREN       0475 70 24 83 
 Kinderopvang: Stijn ROOZE   057 35 29 10 



16 
 

 Kinderopvang: Inge POUSEELE   057 34 69 27 
 An DERAEDT (directie)    057 34 69 17 
 Friede LANDERWYN (directie)   057 34 69 20 
 Mieke VANDEPUTTE (directie)   057 34 69 15 

4.2. Werkkledij 

 Verantwoordelijke:  
wzc OLV Gasthuis: Anne Mie Van de Popeliere,  
wzc Emmaüs: Marjolein Maerten 

 Je draagt een blauw T-shirt en een werkbroek. Beide worden door vzw OLV 
Gasthuis voorzien.  

 Werkkledij wordt gewassen door vzw OLV Gasthuis. 
 Werkkledij in wasmand in lokaal van de wasmachine. 
 Iedereen krijgt naamkaartje. Dit wordt altijd gedragen. 

 
Kleedkamers: 

 Er wordt je een locker toegewezen (zie strookje in je naamkaartje) 
 Gelieve je locker leeg te maken als je 5 opeenvolgende dagen niet komt. 

Dan kan deze toegewezen zijn aan een andere student. 
 Badge (waarborg 10€) af te halen uiterlijk op de eerste werkdag. 
 Afsluiten kastjes, slotjes te verkrijgen aan 5€ 
 Orde in de kleedkamers (schoenen moeten in de kast) 

 

4.3. Contracten/loonfiches 

 Contracten worden getekend tijdens het infomoment. Uurroosters worden 
doorgemaild tegen 31/05. Het definitieve uurrooster zit bij je contract. 
Gelieve nog eens na te kijken! 

 Arbeidsreglement: ter inzage receptie 
 Betaling met uurloon i.f.v. het reeds behaalde diploma (zorg/kiné: bezorg je 

visum/erkenning!) 
 Maximum 475 uur als jobstudent (uren eerste en tweede kwartaal 2022 

worden niet meegeteld in de zorgsector) 
 Loonfiche: wordt elektronisch verstuurd via Doccle, mail met link om in te 

loggen 
 Belastingsfiche inkomsten 2022: vanaf midden mei 2023 via Doccle 
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4.4. Maaltijden 

Er is tijdens de middagpauze altijd water en soep 
beschikbaar in de cafetaria. 
 
Mogelijk om maaltijd of broodje te bestellen  

 Via intranet.gasthuis.be: 
login: stud, wachtwoord: vakjob.19 

 Warme maaltijden: bestellen ten laatste dag voordien 
Broodjes: bestellen ten laatste 9u (niet te verkrijgen in weekends en op 
feestdagen) 

 Broodje/maaltijd beschikbaar tussen 11u15 en 14u in cafetaria 
 Warme maaltijd €4,65; broodje €2,50 (sinds 1/3/2022) 
 De maaltijden worden verrekend op de loonfiche 
 Gebruik frigo personeelsingang 

 

4.5. Veiligheid 

• Arbeidsongeval: 
als je een ongeval hebt, tijdens en door het feit van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst en ook voor een ongeval dat zich voordoet op de weg van 
en naar het werk, dan ben je verzekerd 

• Bij een ongeval, doe je onmiddellijk aangifte bij je verantwoordelijke én mail naar 
info@gasthuis.be.  

• Brandpreventie: zie je zakkaartje! 
 

 
Attest geschiktheid vereist: 
Je ontvangt een e-mail van Liantis. 
Gelieve de digitale vragenlijst in te vullen vóór de start van je vakantiejob. 
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5. Wist je dat?: herbruikbare flessen en gesorteerde 
afruimkar 

 

Deze waterflessen die gebruikt worden voor de bewoners zijn 
HERBRUIKBAAR. 

Gelieve deze flessen dus niet plat te drukken en zeker NIET IN DE PMD zakken te 
gooien. 

Voor een goede verwerking vraagt men ook om de dop steeds op de 
fles te laten in de bak (ook als de fles leeg is). 

Schrijf er ook niets op en steek er geen afval of andere vloeistoffen 
dan water in. 

Zie ook de instructies op de fles. 

 

 

 

 

Afruimen van maaltijden 

Een gesorteerde afruimkar =  
Efficiëntie, ergonomie, zorgen voor elkaar. 
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’s Avonds afruimkar naar de kelder: 

- Voedselafval in de groene afvalcontainer buiten 
- Dranken: in emmer afwaskeuken 
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De eerste werkdag 
Kom binnen met de badge die je kreeg in ruil 
voor €10 waarborg. 

Tijdens de rondleiding wordt er getoond waar je 
kan binnenkomen en waar de kleedkamers en de 
werkkledij zijn. 

 

Als je klaar bent, ga naar de afdeling waar je werkt.  

(Zorg => verpleegpost, Keuken => keuken, Hotel => start in kelder, Paramedici => kiné 
lokaal, bureau Daisy of living) 

Ben je nieuw, dan is er altijd inwerk voorzien onder begeleiding van een collega. Deze 
collega is op de hoogte van je komst.  

 

6. E-learning 
 

Binnen vzw OLV Gasthuis bieden wij onze medewerkers opleidingen aan  
via E-learning. 
Wil jij graag onze interne modules over Handhygiëne, Mondzorg of Dementie volgen? 
Mail dan naar dave.vanderbeke@gasthuis.be. 
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7. Instructies Zorgleefplan voor jobstudenten ZORG 
 

7.1. Te volgen stappen tijdens shift 

1. Bij aankomst: lees het dagboek voor algemene 
opmerkingen 

2. Neem je cluster, raadpleeg de zorgplanning en lees de laatste paar individuele 
observaties van de bewoner die je zal verzorgen. 

3. Verzorg de bewoner 
4. Na de zorg van deze bewoner: teken de handelingen af en noteer jouw 

observaties bij de juiste handeling 
5. Lees de laatste paar individuele observaties van de volgende bewoner die je zal 

verzorgen. 

Enz. 

Hieronder bundelen we nog de uitleg rond een paar frequente handelingen binnen 
het zorgleefplan. (Je code zit in je naamkaartje) 

7.2. Zorgleefplan openen 
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7.3. Observatie noteren en doorlinken naar verschillende modules 

“Registraties-observaties” aanklikken.  
 

 

 

“Nieuwe vrije registratie” aanklikken. 
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“Observatie” aanvinken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observatie noteren in tekstvak: 
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Doorlinken naar dagboek als iedereen het moet weten. 
 
Bij het doorlinken krijg je dit scherm en kan je je observatie doorsturen naar 
verschillende communicatieschriften en modules. 

 
 
Minder belangrijke observaties niet naar dagboek maar gewoon “observatie 
opslaan” + doorlinken. 
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7.4. Zorgplanning bekijken 

 
 
Klikken op “zorgplanning. 
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Klikken op “Aanmaken”.  

 
 
Bewoner selecteren. 
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De juiste zorgmomenten selecteren en klikken op “OK”. 
 

7.5. Zorgplanning aftekenen 
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! Je kan pas beginnen aftekenen vanaf 8u!  
Afspraken rond aftekenen: 

 7-11u: elk zijn eigen bewoner 
 11-13u: vroege verantwoordelijke verpleegkundige 
 13-18u: late verantwoordelijke verpleegkundige 
 18-21u: elk zijn eigen bewoner 

Observatie ingeven via “Obs”. 
Niet uitgevoerd omdat … 
 

7.6. Dagboek 

 

 
Je kan de observaties sorteren door bv. “Bewoner” naar boven te slepen (in rij 
‘sleep een kolom hierheen om te sorteren’) 
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8. Instructies Zorgleefplan voor jobstudenten ANIMATIE 

 

Zorgtechnische modules => Kiné-ergo-logo-animatie => Animatie-levensbegeleiding 

 

Planning: weergave per dag (rechterkolom) : Dubbelklik op het juiste uur (in leeg wit veld) 
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 Details activiteit invullen (linkerkolom) 
 Medewerker Afdeling AMW aanklikken + ‘werkt mee’ aanklikken (medewerkers in 

alfabetische volgorde door op ‘Medewerkers’ te klikken). 

 

 Selecteren welke deelnemers meedoen aan activiteit.  
 Belangrijk: evaluatie invullen na de activiteit.  
 Indien je buiten het WZC gaat = UITSTAP 
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9. Rondleiding 
 

Nieuwe jobstudenten krijgen een rondleiding op het infomoment. 

Vind je je weg niet en heb je meer uitleg nodig? Spreek een collega of je 
verantwoordelijke aan. 

 

De medewerkers staan altijd open voor allerhande opmerkingen en vragen. 

Bij eventuele problemen kan je ook altijd terecht bij de afdelingsverantwoordelijke en/of 
de directie. (info@gasthuis.be) 

Wij wensen jullie een verrijkende en aangename vakantiejob in het OLV GASTHUIS vzw! 

Bedankt voor jullie inzet! 

 

 

Directie 

- Mieke VANDEPUTTE (directeur) 
- An DERAEDT (financieel & logistiek directeur) 
- Friede LANDERWYN (directeur bewonerszorg) 
 
 

 

 
WZC OLV Gasthuis 

Ieperstraat 130 
8970 POPERINGE 

057 34 69 10 

info@gasthuis.be 
www.gasthuis.be 

WZC Emmaüs 

Oostlaan 15 
8970 Poperinge 

057 35 27 99 

info@gasthuis.be 
www.gasthuis.be 


