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WELKOM in Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG) 

Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk is een woonzorgcentrum dat bestaat uit 3 campi: campus 
Schaapsdries en campus Toermalien liggen in Bret (Genk). Campus André Dumont ligt in 
Waterschei (Genk). 
Op Termijn zal campus Schaapsdries verdwijnen en dan spreken we van campus Toermalien 
(Bret) en campus Mandana (Waterschei). Als student doe je stage in één van deze campi. 
 
Deze brochure is een beknopte handleiding die misschien een antwoord biedt op een aantal 
vragen. Daarbij kan je steeds bij het team terecht voor bijkomende vragen. 
 
We wensen je een fijne, leerrijke stageperiode toe! 
 

Namens het hele team en de directie 
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1. MISSIE 
 
1.1 Missie van het ZOG 
Het ZOG wil een thuisgevoel creëren voor bewoners van de woonzorgcentra binnen het 
ZOG, met tevens aandacht voor specifieke doelgroepen met een aparte zorgbenadering.  
In het ZOG willen we via samenwerking een bijzondere zorginhoudelijke meerwaarde en 
specialisatie creëren. 
 
1.2 Missie van Toermalien: 
Het woonzorgcentrum Toermalien is een open (t)huis waar zowel senioren als personen met 
een bepaalde zorgproblematiek in relatie met de omgeving comfortabel en aangenaam wonen, 
kwaliteitsvol leven en een beroep kunnen doen op passende zorg. We dragen er zorg voor 
om elke bewoner de mogelijkheid van een zinvol leven te bieden gedurende het hele verblijf. 
 
1.3 Missie van Mandana: 
Het woonzorgcentrum Mandana is een open (t)huis waar je, in relatie met je vertrouwde 
mantelzorgers, comfortabel en aangenaam mag wonen en beroep doen op passende zorg.  
Mandana betekent “nooit eindigende”: onze zorg is nooit eindigend.  
We willen blijvend in kaart brengen wat bewoners wensen en wat mogelijk is. We willen er 
speciaal zijn voor personen met een psychische problematiek en voor personen met 
dementie. 

2. VISIE 
 
2.1 Visie van het ZOG 
Bewoner centraal: 
We streven naar een gelukkige bewoner.  
Door onze specialisatie in de verdere uitbouw van ons woonzorgbeleid willen we uitblinken 
in persoonsgerichte zorg.  
We willen voorbereid zijn op de noden van de toekomstige bewoners en hier steeds flexibel 
op inspelen. 
We stimuleren onze medewerkers en bewoners om ons uit te dagen en als organisatie 
engageren we ons om mee te denken hoe we dit kunnen realiseren met de beschikbare 
middelen. 
We willen onze bewoners actief laten deelnemen aan het dagelijks leven zowel binnen als 
buiten het woonzorgcentrum en op zoek gaan naar ieders bijdrage om dit mogelijk te 
maken. 
We zouden meer zorgnetwerken willen creëren om vraag en aanbod in alle sectoren beter 
op elkaar af te stemmen.   
 
Betrokkenheid medewerker maximaal: 
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We respecteren ieders kerntaken maar evenzeer dienen alle personeelsleden bereid te zijn 
taken op zich te nemen die buiten hun takenpakket vallen om zo het dagdagelijks leven 
vlot te laten verlopen in het ZOG.  
We streven als organisatie ernaar om alle beleidsthema’s bespreekbaar te maken om zo 
maximale betrokkenheid en transparantie te bekomen. 
Betrokkenheid creëer je ook door duidelijkheid te geven over de beschikbare middelen en 
medewerkers hiervoor de verantwoordelijkheid te geven om dit te beheren als goede 
huismoeders/huisvaders. 
We streven ernaar om een goede balans tussen werk en privé te bekomen  
 
Waardering:  
We proberen een cultuur te creëren waarin we iedere dag elkaar groeten en waar 
schouderklopjes geen zeldzaamheid zijn.  
 
Samenwerking: 
We creëren een veilige omgeving waarbinnen we evenwicht vinden tussen elkaars ideeën en 
die van de organisatie met behoud van ieders eigenheid. Het is belangrijk dat we deze 
beslissing solidair realiseren.  
 
2.2 Visie van Toermalien 
We houden rekening met de kwaliteit van leven en proberen op een flexibele manier vraag en 
aanbod op elkaar af te stemmen.  
We willen dit doen voor bewonersgroepen in functie van hun noden binnen een kleinschalige 
leefomgeving. Deze bewonersgroepen kunnen samengesteld worden op basis van 
bijvoorbeeld psychische, fysieke, sociale kenmerken, gendergerelateerd, afkomst, …  

2.3 Visie van Mandana 
“Persoonsgerichte zorg in een doorgedreven huiselijke omgeving”. 
We willen blijven investeren in ons idee van persoonsgerichte zorg, we blijven constant 
openstaan voor verandering en nieuwe ideeën, we willen blijven meegaan met de tijd en 
daarvoor bijsturen waar nodig. Om dit te bereiken moeten we blijvend rekening houden met 
de financiële haalbaarheid ervan.  
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3. ORGANIGRAM 

 

 

4. STRUCTUUR VAN HET ZOG 
 
In het ZOG zijn er in totaal 395 bedden die een mogelijkheid bieden voor opvang voor 
bejaarden. 
 
4.1 Rustoord voor bejaarden (ROB) 
 
Een rustoord voor bejaarden is bestemd voor de opvang van bejaarden die nood hebben aan 
verpleegkundige en verzorgende ondersteuning voor dagelijkse activiteiten zoals het wassen, 
aan- en uitkleden, verplaatsing, toiletbezoek, maaltijdmomenten, hulp bij de poets en 
huishoudelijke taken,… . 
In het ZOG zijn er 176 kamers voor ROB-bejaarden. 
 
4.2 Rust- en verzorgingstehuis (RVT) 
 
Ons woonzorgcentrum heeft een bijkomende erkenning voor 208 RVT-bedden. Deze 
erkenning laat toe zorg te verlenen aan zwaar zorgbehoevende bewoners omdat we een 
bijkomende vergoeding van het RIZIV ontvangen. 

 
4.2.1 Erkenning voor MS-bedden 
We hebben een erkenning voor 10 bedden voor bewoners met MS. Deze bedden zijn allen 
gelegen in Toermalien en inbegrepen in het totale aantal RVT bedden. 

 
 

LOGO LOGO
ERGO ERGO
KINE KINE
ANIMATIE ANIMATIE

LEKA= logo, ergo, kine, animatie

DIENSTHOOFD LEKA/DVC

MEDEWERKERS DVC
PREVENTIEADVISEUR

DIENSTHOOFD ONDERHOUD

MEDEWERKERS BOEKH./AANKOOP

MEDEWERKERS ANIMATIE

ALGEMEEN DIRECTEUR

STAFFUNCTIES ALGEMEEN

VERPLEGING
ZORGKUNDIGEN

KAMERZORG

12 ZORGTEAMS
STAFFUNCTIES ZORG

CRA
KWALITEITSCOÖRDINATORVERPLEGING

MEDEWERKERS ONDERHOUD

DIRECTEUR ZORG

MEDEWERKERS LINNENKAMER
MEDEWERKERS LOGISTIEK

TOERMALIEN
5 HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN

MANDANA
3 HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN

12 WOONGROEPEN

ZORGKUNDIGEN
KAMERZORG

KEUKEN
MEDEWERKERS KEUKEN

MEDEWERKERS ONTHAAL BEWONERS

18 WOONGROEPEN
18 ZORGTEAMS

MEDEWERKERS TECHN.DIENST

MEDEWERKERS PERSONEELSADM.

ADMINISTRATIE
BEWONERSADM.

TECHNISCHE DIENST

MEDEWERKERS ICT



 

6 
 

4.2.2 Erkenning voor coma-bedden 
We hebben een erkenning voor 5 bedden voor bewoners in coma. Ook deze bedden zijn 
gelegen in Toermalien en inbegrepen in het totale aantal RVT bedden. 

 
4.3 Centrum voor kortverblijf 
Bovendien beschikt ons woonzorgcentrum over 11 kamers voor kortverblijf. Kortverblijf kan 
een oplossing bieden wanneer de mantelzorger een bepaalde, afgebakende periode niet in 
staat is om voor de oudere te zorgen (vb: door vakantie, ziekte,…). 
De periode voor kortverblijf is beperkt tot 90 dagen per jaar, met een maximum van 60 dagen 
aaneensluitend. 
 
4.4 Dagzorg ‘t Kosenhuisje 
't Kosenhuisje biedt aan 15 zorgbehoevende en/of dementerende ouderen de mogelijkheid om 
tussen 8.30 uur en 17.00 uur in een aangename omgeving de dag door te brengen. Het 
centrum is gesloten tijdens het weekend en op feestdagen. 

5. DOELGROEP 

In campus Toermalien wonen mensen met een bepaalde graad van zorgbehoevendheid, 
personen met dementie, personen met MS en mensen in coma. 

In campus Mandana wonen personen met dementie en personen met een psychiatrisch 
probleem. 

6. VOORSTELLING VAN DE WOONGROEPEN 
 
Campus Toermalien: 
 
Amber 
 
Op Amber leven bewoners met de ziekte MS, bewoners die in coma zijn en bewoners met een 
somatische zorgproblematiek. In totaal wonen er 30 bewoners in 2 woongroepen van 15. 
 
Hoofdverpleegkundige:  Kelly Kolodziej 
    089/57.36.50 of kelly.kolodziej@zoggenk.be 
 
Amber woongroep 5: 089/57.36.05   
Amber woongroep 6: 089/57.36.06 
 

Mentor voor zorgkundigen en verpleegkundigen: Julio Geerts 
 
Ergotherapeuten:  Thalia Jacobs, Anne Dilissen 
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Kinesisten:   Veerle Willekens, Kobe Heyde, Lore Enis 

Logopediste:    Sofie Nelissen 

Zonnesteen 
Op Zonnesteen wonen 30 bewoners met een somatische zorgproblematiek. Zij wonen in 
woongroepen van 15. 
Hoofdverpleegkundige:  Anne Sas 
    089/57.36.30 of anne.sas@zoggenk.be 
 
Zonnesteen woongroep 5: 089/57.35.15 
Zonnesteen woongroep 6: 089/57.36.16 
 
Mentor voor zorgkundigen en verpleegkundigen: Ria Philippens, Fabiola Reculé, Christel 
Bijnens 
 
Ergotherapeuten: Petra Koolen  
 
Kinesisten: Els Appermans, Dorien Reymen 
 
Robijn 
Op Robijn wonen 30 bewoners met een somatische zorgproblematiek. 
Hoofdverpleegkundige:  Anne Sas 
    089/57.36.30 of anne.sas@zoggenk.be 
 
Robijn woongroep 5 (15 bewoners): 089/57.36.25 
Robijn woongroep 6 (15 bewoners): 089/57.36.26 
 
Mentor zorgkundigen en verpleegkundigen: Ria Philippens, Fabiola Reculé, Christel Bijnens 
 
Ergotherapeute: Bianca Jordens 
Kinesisten: Els Appermans, Dorien Reymen 
 
Aquamarijn 
Op Aquamarijn wonen 60 bewoners met dementie. Zij wonen in woongroepen van 15 
bewoners. 
Hoofdverpleegkundige:  Lydia Weltjens 
    089/57.36.10 of lydia.weltjens@zoggenk.be 
 
Aquamarijn woongroep 1: 089/57.36.01 
 
Aquamarijn woongroep 2: 089/57.36.02 
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 Mentor studenten verpleging en verzorging: Myriam Wentzek en Ellen Schalley 
Aquamarijn woongroep 3: 089/57.36.03 
 Mentor studenten verpleging en verzorging: Bianca Dillen 
Aquamarijn woongroep 4: 089/57.36.04 
 Mentor studenten verpleging en verzorging: Myriam Wentzek en Ellen Schalley 
 
Ergotherapeute: Marleen Cops 
Kinesisten: Marieke Evens, Stefan Scherman 
Indien nodig kan beroep gedaan worden op de logopediste van het huis (zij werkt op Amber). 
 

Saffier 
Op Saffier wonen 60 bewoners met dementie. Zij wonen in woongroepen van 15 bewoners. 
Hoofdverpleegkundige:  Marleen De Ruyter 
    089/57.36.10 of marleen.deruyter@zoggenk.be 
 
Saffier woongroep 1: 089/57.36.11 

Mentor studenten: Veerle Vandickelen (verpleegkundige) en Box Josiane 
(zorgkundige) 

Saffier woongroep 2: 089/57.36.12 
 Mentor studenten: Miet Henckens (verpleegkundige) 
Saffier woongroep 3: 089/57.36.13 
 Mentor studenten: Martine Sourbron (zorgkundige) 
Saffier woongroep 4: 089/57.36.14 

Mentor studenten: Hilde Huskens (verpleegkundige) en Carine Beirnaert 
(zorgkundige) 

 
Ergotherapeuten: Tamara Deroye, Lucy Aegten 
Kinesisten: Rita Castro 
Indien nodig kan beroep gedaan worden op de logopediste van het huis (zij werkt op Amber). 
 

Amethist 
Op Amethist wonen 60 bewoners met dementie. Zij wonen in 4 kleine groepen van 15 
bewoners. 
Hoofdverpleegkundige:  Carine Neelen 
    089/57.36.10 of carine.neelen@zoggenk.be 
 
Amethist woongroep 1: 089/57.36.21 
 Mentor zorgkundigen en verpleegkundigen: Nancy Selis en Rita Oosterbos 
Amethist woongroep 2: 089/57.36.22 
 Mentor zorgkundigen en verpleegkundigen: Jessica Labanowski 
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Amethist woongroep 3: 089/57.36.23 
 Mentor zorgkundigen en verpleegkundigen: Anne Engelen 
Amethist woongroep 4: 089/57.36.24 
 Mentor zorgkundigen en verpleegkundigen: Jessica Labanowski 
 
Ergotherapeuten: Tessa Vranken (woongroep 1 en 3), Lucy Aegten (woongroep 2 en 4) 
Kinesisten: Elvire Bollen, Stefan Scherman 
Indien nodig kan beroep gedaan worden op de logopediste van het huis (zij werkt op Amber). 
 

Ondersteunende diensten 

1) Onthaal- en opnamedienst 
2) Administratie 
3) Animatie 
4) Keuken 
5) Kapper 
6) Informatica 
7) Onderhoud, linnendienst, logistieke dienst (vervoer van materialen) 

Campus Mandana 

Campus André Dumont, Stalenstraat 2, 3600 Genk 
Op deze campus wonen 32 bewoners in woongroepen van 8 personen. Hier wonen vooral 
personen met een psychiatrische problematiek en dementie. 
Hoofdverpleegkundige:   Petra Coninx     
     089/20.11.70 of petra.coninx@zoggenk.be 
          
Woongroep Vergeet-me-nietje:   089/20.11.73 
Woongroep Roos:   089/20.11.74 
Woongroep Margriet:   089/20.11.71 
Woongroep Tulp:               089/20.11.76 
 
Ergotherapeute:    Inge Jansen  089/20.11.77 
 

Campus Schaapsdries, Schaapsdries 2, 3600 Genk 
Op het 2de verdiep van Schaapsdries bevinden zich de woongroepen Amaryllis en Orchidee  
Hier wonen vooral bewoners met een psychiatrische problematiek en dementie. 
Woongroep Amaryllis:    089/57.30.63 
Woongroep Orchidee:  089/57.30.65 
Hoofdverpleegkundige:  Linda Baerts 
     089/57.30.71 of linda.baerts@zoggenk.be 
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Ergotherapeute:    Sanne Jansen 
               
Op het 3de verdiep bevinden zich de woongroepen Lotus en Mimosa. Hier wonen bewoners 
met een psychiatrische problematiek en dementie. 
Hoofdverpleegkundige:     Linda Baerts   
       089/57.30.71 of linda.baerts@zoggenk.be  
 
Woongroep Lotus:     089/57.30.67 
Woongroep Mimosa:     089/57.30.69 
Ergotherapeute:      Sanne Janssen 
 
Op het 4de verdiep bevinden zich de woongroepen Hortensia en Gerbera. Hier wonen 
hoofdzakelijk bewoners met dementie. 
Hoofdverpleegkundige:    Wendy Lacroix 
       089/57.30.72 of wendy.lacroix@zoggenk.be 
Woongroep Hortensia:    089/57.30.71 
Woongroep Gerbera:     089.57.30.73 
Ergotherapeute:      Ellen Teppers 
 
Op het 5de verdiep bevinden zich de woongroepen Anjer en Primula. Hier wonen 
hoofdzakelijk bewoners met psychiatrische gedragsproblemen waar structuur heel belangrijk 
is. 
Hoofdverpleegkundige:    Wendy Lacroix 
       089/57.30.72 of wendy.lacroix@zoggenk.be 
Woongroep Anjer:     089/57.30.77 
Woongroep Primula:     089.57.30.79 
Ergotherapeut:      Tom Heines 
 
Ondersteunende diensten 

1) Onthaal- en opnamedienst 
2) Administratie 
3) Animatie 
4) Keuken 
5) Kapper 
6) Informatica 
7) De andere diensten zoals onderhoud, linnendienst en logistieke ondersteuning zijn 

geïntegreerd op de afdeling 
 
7. HET MULTIDISCIPLINAIR TEAM 
Het multidisciplinair team bestaat uit medewerkers met verschillende functies die allemaal 
een eigen specialiteit hebben maar ook bereid zijn om verantwoordelijkheden op te nemen die 
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buiten hun takenpakket vallen om zo het dagelijkse reilen en zeilen vlot te laten verlopen. 
Iedereen draagt bij aan de huiselijke sfeer en aan datgene wat je nodig hebt om van een huis 
een thuis te maken. Dit kan voor iedere bewoner anders zijn. 

- Medewerkers van kamerzorg: zij helpen tijdens de ochtenden en middag met de 
maaltijdbedeling, zij zorgen eveneens voor het onderhoud van de kamers en de 
werk- en leefruimten. 

- Verpleegkundigen: zij hebben een coördinerende functie op het niveau van 2 
woongroepen en zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de verpleegkundige 
handelingen (wondzorg, insulinetherapie, medicatiebedeling,…).   

- Zorgkundigen: zijn verantwoordelijk voor het volledige pakket aan zorgtaken, zij 
ondersteunen de bewoner in de dagdagelijkse zorgen en proberen de 
zelfredzaamheid zo lang mogelijk te stimuleren. 

- De Ergotherapeut(e):  
o probeert samen met het team en de familie een zinvolle dagbesteding aan 

iedere bewoner te bieden  
o biedt doelgerichte activiteiten aan op basis van het levensverhaal van de 

bewoner 
o volgt samen met het team en de diëtiste de voeding op 
o ondersteunt het team in het zoeken naar aangepaste 

materialen/hulpmiddelen die de (zelf)zorg verbeteren 
o biedt individuele begeleiding van de bewoner met dementie 
o gaat op zoek naar mogelijkheden en middelen om de eigenwaarde van de 

bewoner positief te beïnvloeden. 
- De kinesist(e):  

o tracht de mobiliteit van de bewoner te behouden of te verbeteren  
o bezorgt bewoners die hoofdzakelijk bed- zetelgebonden zijn passieve 

mobilisatie 
o adviseert het team omtrent preventieve maatregelen in verband met vallen 
o stelt samen met het team een plan op om de stapfunctie te behouden 
o geeft advies in functie van ergonomisch tillen. 
o geeft advies omtrent het correct gebruik van de actieve en passieve tillift 

- De logopedist(e): behandelt slik- en spraakproblemen 
- De diëtist(e): volgt de kwaliteit van de voeding en dieetvoeding op (hij/zij is 

verbonden aan Sodexo) 
- De huisarts: komt maandelijks op consult 
- De coördinerend en raadgevend arts (CRA) : heeft een 

eindverantwoordelijkheid voor de medische aspecten in het woonzorgcentrum (bv 
MRSA-beleid). In probleemcasussen vervult hij een brugfunctie tussen de huisarts 
en het woonzorgcentrum. 

- Bijkomende ondersteuning wordt geboden door de vrijwilligers. Ze brengen 
nieuwtjes van buiten mee, zorgen voor de bibliotheek, bieden hulp bij activiteiten 
zoals petanquen, kienen, kaarten,… 

- Er zijn ook enkele vrijwilligers ‘palliatieve zorg’, zij begeleiden bewoners in hun 
palliatieve fase. 

- Medewerkers van In-z hebben specifieke taken met betrekking tot animatie en 
gezelschap. 
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- De hoofdverpleegkundige: staat in voor de dagelijkse leiding en organisatie 
 
8. WIE CONTACTEER JE ALS JE EEN STAGE WIL REGELEN? 
 
Stage kamerzorg (logistieke stage) op campus Toermalien of Mandana:  

Linda Graulus, diensthoofd kamerzorg: 089/57.35.60 of linda.graulus@zoggenk.be 
 
Stage verpleging/verzorging op campus Mandana 
 Linda Baerts, hoofdverpleegkundige : 089/57.30.72 of linda.baerts@zoggenk.be 
 
Stage verpleging/verzorging op campus Toermalien 

Liesbeth Leynen, hoofdverpleegkundige : 089/57.35.15 of 
liesbeth.leynen@zoggenk.be 

 
Stage kinesitherapie/ergotherapie  

Liesbeth Leynen, hoofdverpleegkundige : 089/57.35.15 of 
liesbeth.leynen@zoggenk.be 

 
9. WAT BRENG JE MEE OP JE EERSTE STAGEDAG? 
 
Student verpleging/verzorging Toermalien: 
Een waarborg van 30 euro (gepast en cash, er is géén geldautomaat) voor een badge en i- 
button. De laatste stagedag wanneer je deze zaken terugbrengt, krijg je de 30 euro 
terug. 
Een veiligheidsslotje voor je kleedkastje in de kleedkamer. 
 
Volgende documenten worden in de loop van de eerste week met je in orde gebracht en dien 
je vanaf de eerste dag bij te hebben:  

- 1 kopie van het geldig medisch attest (het originele mag je houden, de kopie 
is voor het WZC) 

- 3 stage-overeenkomsten (één exemplaar mag je houden, één is voor de 
instelling, het derde exemplaar moet je aan de school bezorgen) 

- 1 risico-analyse (dit exemplaar mag je houden na ondertekening) 
- 2 werkpostfiches (één exemplaar mag je houden, één exemplaar is voor het 

WZC) 
Als je één van deze documenten niet bij hebt, kan de stage niet gestart worden. Je moet dan 
naar huis gaan en deze dag inhalen. 

Student verpleging/verzorging Mandana: 
Een waarborg van 30 euro (gepast en cash, er is géén geldautomaat) voor een sleutel en 
heuptasje. De laatste stagedag wanneer je deze zaken terugbrengt, krijg je de 30 euro 
terug. 
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Een veiligheidsslotje voor je kastje in de leefruimte. 
 
Volgende documenten worden in de loop van de eerste week met je in orde gebracht en dien 
je vanaf de eerste dag bij te hebben:  

- 1 kopie van het geldig medisch attest (het originele mag je houden, de kopie 
is voor het WZC) 

- 3 stage-overeenkomsten (één exemplaar mag je houden, één is voor de 
instelling, het derde exemplaar moet je aan de school bezorgen) 

- 1 risico-analyse (dit exemplaar mag je houden na ondertekening) 
- 2 werkpostfiches (één exemplaar mag je houden, één exemplaar is voor het 

WZC) 
Als je één van deze documenten niet bij hebt, kan de stage niet gestart worden. Je moet dan 
naar huis gaan en deze dag inhalen. 

Student kamerzorg Toermalien: 
Een waarborg van 20 euro (gepast en cash, er is géén geldautomaat) voor een badge. De 
laatste stagedag wanneer je deze zaken terugbrengt, krijg je de 20 euro 
terug. 
 
Volgende documenten worden in de loop van de eerste week met je in orde gebracht en dien 
je vanaf de eerste dag bij te hebben:  

- 1 kopie van het geldig medisch attest (het originele mag je houden, de kopie 
is voor het WZC) 

- 3 stage-overeenkomsten (één exemplaar mag je houden, één is voor de 
instelling, het derde exemplaar moet je aan de school bezorgen) 

- 1 risico-analyse (dit exemplaar mag je houden na ondertekening) 
- 2 werkpostfiches (één exemplaar mag je houden, één exemplaar is voor het 

WZC) 
Als je één van deze documenten niet bij hebt, kan de stage niet gestart worden. Je moet dan 
naar huis gaan en deze dag inhalen. 

Student kamerzorg Mandana: 
Een waarborg van 30 euro (gepast en cash, er is géén geldautomaat) voor een sleutel en 
heuptasje. De laatste stagedag wanneer je deze zaken terugbrengt, krijg je de 30 euro 
terug. 
Een veiligheidsslotje voor je kastje in de leefruimte. 
 
Volgende documenten worden in de loop van de eerste week met je in orde gebracht en dien 
je vanaf de eerste dag bij te hebben:  

- 1 kopie van het geldig medisch attest (het originele mag je houden, de kopie 
is voor het WZC) 

- 3 stage-overeenkomsten (één exemplaar mag je houden, één is voor de 
instelling, het derde exemplaar moet je aan de school bezorgen) 



 

14 
 

- 1 risico-analyse (dit exemplaar mag je houden na ondertekening) 
- 2 werkpostfiches (één exemplaar mag je houden, één exemplaar is voor het 

WZC) 
Als je één van deze documenten niet bij hebt, kan de stage niet gestart worden. Je moet dan 
naar huis gaan en deze dag inhalen. 

 
Student Paramedici 
Een waarborg van 20 euro (gepast en cash, er is géén geldautomaat) voor een badge. De 
laatste stagedag wanneer je deze zaken terugbrengt, krijg je de 20 euro terug. 
Een veiligheidsslotje voor je kleedkastje in de kleedkamer. 
 
Volgende documenten worden in de loop van de eerste week met je in orde gebracht en dien 
je vanaf de eerste dag bij te hebben:  

- 1 kopie van het geldig medisch attest (het originele mag je houden, de kopie 
is voor het WZC) 

- 3 stage-overeenkomsten (één exemplaar mag je houden, één is voor de 
instelling, het derde exemplaar moet je aan de school bezorgen) 

- 1 risico-analyse (dit exemplaar mag je houden na ondertekening) 
- 2 werkpostfiches (één exemplaar mag je houden, één exemplaar is voor het 

WZC) 
Als je één van deze documenten niet bij hebt, kan de stage niet gestart worden. Je moet dan 
naar huis gaan en deze dag inhalen. 
 
10. WAT HOUDT JE EERSTE STAGEDAG IN? 
 
Student verpleging/verzorging Toermalien 
Je eerste stagedag begint om 9.00u (tenzij er met jou andere afspraken gemaakt worden). Je 
wacht in de hal van de hoofdingang van Toermalien en wordt opgevangen door een 
medewerker. 
Deze opvang houdt in:  

- Toekennen badge en i-button (mits meebrengen van een waarborg van 30 euro) 
- Begeleiding naar de kleedkamers 
- Begeleiding naar de afdeling 

Je uurrooster van de andere stagedagen wordt afgesproken met je stagebegeleiding van school 
of via de stagecoördinator Liesbeth Leynen (089/57.35.15 of liesbeth.leynen@zoggenk.be) 

Student verpleging/verzorging Mandana 
Je eerste stagedag begint om 9.00u (tenzij er met jou andere afspraken gemaakt worden). Je 
wacht in de hal van de hoofdingang van de juiste campus (Schaapsdries of André-Dumont) en 
wordt opgevangen door een medewerker van Mandana. 
Deze opvang houdt in:  

- Toekennen sleutel en heuptasje (mits meebrengen van een waarborg van 30 euro) 
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- Rondleiding 
- Begeleiding naar de afdeling 

Je uurrooster van de andere stagedagen wordt afgesproken met je stagebegeleiding van school 
of via de stagecoördinator Linda Baerts (089/57.30.72 of linda.baerts@zoggenk.be). 

Student Kamerzorg Toermalien 
Je eerste stagedag begint om 9.00u. Je wacht in de hal van de hoofdingang van Toermalien en 
wordt opgevangen door een medewerker. 
Deze opvang houdt in:  

- Toekennen badge (mits meebrengen van een waarborg van 20 euro) 
- Begeleiding naar de kleedkamers 
- Begeleiding naar de afdeling 

De andere stagedagen worden afgesproken met je stagebegeleiding van school of via de 
stagecoördinator Linda Graulus (089/57.35.60 of linda.graulus@zoggenk.be). 

Student Kamerzorg Mandana 
Je eerste stagedag begint om 9.00u. Je wacht in de hal van de hoofdingang en wordt 
opgevangen door een medewerker van Mandana. 
Deze opvang houdt in:  

- Toekennen sleutel en heuptasje (mits meebrengen van een waarborg van 30 euro) 
- Rondleiding 
- Begeleiding naar de afdeling 

Je uurrooster van de andere stagedagen wordt afgesproken met je stagebegeleiding van school 
of via de stagecoördinator Linda Graulus (089/57.35.60 of linda.graulus@zoggenk.be). 

Student Paramedici 
Je eerste stagedag begint om 8.00u. Je wacht in de hal van de hoofdingang en wordt 
opgevangen door een medewerker van Toermalien. 
Deze opvang houdt in:  

- Toekennen badge (mits meebrengen van een waarborg van 20 euro) 
- Begeleiding naar de kleedkamers 
- Begeleiding naar de afdeling 

Je uurrooster van de andere stagedagen wordt afgesproken met je stagebegeleider. 
Het kan zijn dat je op verschillende afdelingen moet werken. Je begeleider geeft de nodige 
info. De naam van je contactpersoon krijg je van Liesbeth Leynen. 
 
11. WAT VERWACHTEN WIJ VAN JE TIJDENS JE STAGE? 
 
Elke student wordt dagelijks aan een begeleider toegewezen. Deze persoon is niet altijd een 
stagementor maar zal je wel zo goed mogelijk begeleiden en feedback geven. Er wordt 
gestreefd om de studenten zoveel mogelijk te laten werken met de stagementor en ook zo 
vaak mogelijk met dezelfde persoon. Het is de verantwoordelijkheid van jou als student om 
zelf feedback te vragen aan de persoon met wie je gewerkt hebt. 
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We willen onze bewoners warme zorg op maat bieden; neem je tijd om hen te leren kennen. 
Je mag gerust een praatje met hen slaan, je mag altijd voorstellen om op rustige momenten 
een wandeling te maken, een spel te doen, een drankronde te houden,… . 
 
Ook belangrijk om weten is: 
- draag propere stagekleding, voor Mandana: verzorgde stadskledij 
- draag neutrale, gesloten schoenen (tenen bedekt, hielen gesloten) die slipvast zijn 
- géén kunst- , géén gelnagels 
- lange haren samenbinden 
- waardevolle voorwerpen thuislaten 
- er mag enkel gerookt worden in de voorziene rookruimte  
- GSM gebruik is enkel toegelaten tijdens de pauze 
- afspraken omtrent hoofddoeken: 

- studenten verpleging, verzorging of Paramedici van Toermalien en Mandana die 
een hoofddoek wensen te dragen kunnen die op voorhand aanvragen via een 
mailtje naar Liesbeth Leynen (liesbeth.leynen@zoggenk.be).  

- studenten kamerzorg van Toermalien en Mandana die een hoofddoek wensen te 
dragen kunnen die op voorhand aanvragen via een mailtje naar Linda Graulus 
(linda.graulus@zoggenk.be).  

 
12. PARKING 
 
Als je stage doet in Toermalien zijn volgende richtlijnen van kracht: 
 
Auto: 
Op de hele site van Portavida is het kortparkeren van toepassing. Dit geldt ook in de 
ondergrondse parking van Toermalien. 
Studenten die vanaf 14u moeten werken kunnen vanaf 13.35u hun blauwe parkeerschijf 
leggen die geldig blijft tot 16u waarna de schijf niet meer verplicht is. 
 
Studenten die voor 14u aanwezig moeten zijn parkeren op de parking thv de 
Molenvijvers/Europalaan; ter hoogte van de brug zijn er plaatsen om vrij te parkeren 
voorzien.  
Halverwege deze parking is een oversteek en doorsteek naar Portavida voorzien. Je komt 
terecht in de hoofdingang. Op je eerste stagedag wordt je uitgelegd hoe je van daar naar de 
kleedkamers en vervolgens naar je afdeling kan wandelen. 
 
Deze richtlijn geldt van maandag tot en met vrijdag van 9u tot en met 16u. Dus in het 
weekend én op feestdagen mag je de ondergrondse parking van Toermalien wel gebruiken.  
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Fiets: 
Indien je met de fiets komt, zet je deze in de garage op verdiep -1. Dit is het niveau waarop je 
binnenfietst, je hoeft geen niveau lager te fietsen. Je parkeert je fiets in de fietsenstalling. Op 
je eerste stagedag wordt je uitgelegd hoe je van de parking naar de kleedkamers en vervolgens 
naar je afdeling kunt wandelen. 

Openbaar vervoer: 

Studenten die met het openbaar vervoer komen, stappen af aan de bushalte vooraan de 
campus (Weg naar As). Je wandelt richting de hoofdingang of parking. Op je eerste stagedag 
wordt je uitgelegd hoe je van de hoofdingang of parking naar de kleedkamers en vervolgens 
naar je afdeling kunt wandelen. 

Als je stage doet in Mandana (zowel campus Schaapsdries als campus André-Dumont) 
kan je parkeren thv het woonzorgcentrum. 
 

13. UURROOSTER 

De te werken uren worden in onderling overleg door de hoofdverpleegkundige en de 
stagebegeleid(st)er opgemaakt. Als je een shift wil ruilen, kan dit, maar enkel na overleg met 
de hoofdverpleegkundige en de stagebegeleid(st)er. 
Je krijgt je uurrooster op voorhand via de school of je kan hiervoor in contact treden met de 
stagecoördinator (Liesbeth Leynen, Linda Baerts of Linda Graulus). 
 
14. WAT DOE JE ALS JE ZIEK WORDT? 
 
Verwittig de afdeling zo snel mogelijk via de telefoonnummers die in deze brochure onder 
hoofdstuk 7 vermeld staan.  
Als je ’s nachts ziek wordt, dan verwittig je best tussen 6.30u en 7.00u.  
Als je naar de huisarts geweest bent, breng je de hoofdverpleegkundige/diensthoofd op de 
hoogte van de duur van je ziekte (de hoofdverpleegkundige is aanwezig vanaf 8u). Als de 
hoofdverpleegkundige/diensthoofd niet bereikbaar is bel je de woongroep waaraan je 
toegewezen bent. 
 
Als je ziek bent, alsook als je te laat komt, moeten de verloren stage-uren ingehaald worden. 
Dit spreek je altijd af met de hoofdverpleegkundige/diensthoofd en je stagebegeleid(st)er. 
 
Bij een prikongeval wordt de hoofdverpleegkundige verwittigd en wordt de procedure van de 
school gevolgd. 
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15. BEROEPSGEHEIM 
Alle info over bewoners valt onder het beroepsgeheim. Er mogen geen documenten of 
formulieren met de naam van de bewoner op gekopieerd worden, noch voor stage-opdrachten, 
noch voor andere doeleinden. 

Informatie over de bewoners die gegeven wordt, wordt enkel door jou gebruikt en dient 
vernietigd te worden na gebruik. Er worden geen foto’s van bewoners gemaakt. 

Er wordt géén informatie over bewoners en collega’s op sociale media (vb: Facebook) gezet. 

16. GEGEVENS VAN DE INSTELLING 

RSZ of RPO-nummer: 0207.148.052 

Nace-code: 87.101 

Toermalien heeft geen paritair comité-nummer. 

 
17. ALGEMENE RICHTLIJNEN IVM BRANDVEILIGHEID 
In bijlage vind je de volgende procedures: 

- ‘u ziet een brandhaard of rookontwikkeling’  
- ‘wat moet je doen bij een brandmelding via de dect telefoon?’ 
- ‘het opstarten van de noodprocedure’ 
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Bijlagen: 

 

Procedure
Procedure: 03-PBV-02 DEEL 1

 Brandmelding via een dect-toestel
Datum:  17/07/2018                                                  

Verantwoordelijke: 
preventieadviseur en 
Technische dienst

Van toepassing voor: iedere 
ZOG-medewerker Campus 
Toermalien

Een melding van het 
meldingspaneel verschijnt op je 
dect telefoon

Druk nogmaals op OK-knop;
nu krijg je te zien waar de brand zich bevindt: 

Nota: 
3T = Drietand (Amber, Zonnesteen en Robijn)
4T: Viertand (Saffier, Aquamarijn en Amethist)

Brand …. (gevolgd 
door een 
cijfercode) = niet 
van toepassing 

Wel van 
toepassing: 
3T_U5_G+203_
GANG RO

3T= afdeling Drietand
U5= Unit 5
G+203 = gangnummer
GANG RO = gang Robijn

Bij brand Bel naar 2222 en meld:
  

1. Je naam 
2. De locatie(welke Campus) + verdiep  
van de brandhaar bv kamer, woonkamer, 
keuken,..
3 Aantal personen die zich eventueel in 
gevaar bevinden

Neem brandkoffer mee ter plaatse!
De brandnoodkoffer bevindt zich op ieder verdiep in de verpleegpost.   
Inhoud: 
•& 1 Oranje Fluo-vestje
•& 4 Gele Fluo-vesten
•& 2 stiften
•& 1 riemsnijder (voor riemen en gordels)
•& 1 schaar
•& Plan gebouw
•& 2 schroevendraaiers
•& Bewonerslijst

            Door: verantwoordelijke interventieploeg/ VPK van dienst

Bij vals alarm 
ook verwittigen 
met melding dat 
er GEEN brand 

is 

Bij overlijden of definitief vertrek van een 
bewoner vervang de medewerker 
bewonersadministratie de bewonerslijst door 
een recente lijst!

Deze lijst bevindt zich in de noodkoffer op 
Amber 6

De bewonerslijst wordt iedere vrijdag (voor elk 
weekend) vervangen door: medewerker 
administratie 

Begeef u naar de           
brandmeldingspaneel: 

-  NOTEER het bericht dat op paneel 
verschijnt; Code + tekst
- CONTROLEER of er werkelijk brand is 
+ de locatie
- Duw de resetknop pas in als je 
gecontroleerd hebt of er GEEN brand 
is!

      

Als verantwoordelijke duidt je helpers (dragen gele fluohesje) aan om : 
   1 persoon om 2222 te bellen.
   1 persoon om brandblusmiddel te halen.
   1 persoon om brandhaspel te halen.
   1 of meerdere personen aan voor de kamercontrole op aanwezigheid van bewoners.
   1 of meerdere personen de toegangsdeuren te bewaken. 
   1 of meerder personen om bij de bewoners te blijven op de verzamelplaats. 
    ……...

1.

2

3

 Duid een verantwoordelijke aan als interventieploeglid.
 Deze Verantwoordelijke draagt het oranje Fluohesje!

Check iedere 
opdracht die je geeft  
+ ontvang feedback
om de brandweer 
juist te kunnen 
informeren !!!

Zie ook procedure:06-PBV-05  
taakomschrijving verantwoordelijke 

eerste interventieploeg

NOTA
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Procedure
Procedure: 04-PBV-03  Deel 2

 Het opstarten van de noodprocedure
 Datum:  17/07/2018                                                  

Verantwoordelijke: Preventie-
adviseur en technische dienst

Van toepassing voor: iedere 
ZOG-medewerker Campus 
Toermalien

PROBEER HET VUUR ZELF EERST TE BLUSSEN. LUKT 
DIT NIET: 

1. VERLAAT DE KAMER
2. SLUIT DE DEUR 
3. START DE NOODPROCEDURE!

Evacueer de bewoners 
HORIZONTAAL

1.

2

3

Evacueer eerst de bewoners naar het volgend 
compartiment = voorbij de volgende 

BRANDDEUR

CONTROLEER DE KAMERS

GRONDIG!
- Achter het gordijn, in de kast.
- Onder het bed.
- Op het toilet/badkamer.
-…..

NA controle KAMER

 - SLUIT de kamerdeur.
 - Werp een KUSSEN VOOR de deur.
 - Schrijf de NAAM + KAMERNUMMER van de 
bewoner op de LINKER ONDERARM.

Bewaak de ingang en laat geen ONBEVOEGDEN TOE! 
Niemand mag het gebouw meer in, ook GEEN FAMILIE!

Verzamel de bewoners die het gebouw verlaten op de VERZAMELPLAATS

Binnen: Cafetaria 
Grand Kaffee

Buiten: Volg hier de 
instructies van de 
verantwoordelijke 
eerste 
interventieploeg op!
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Procedure

Procedure: 02-PBV-01
U ziet een brandhaard of een rookontwikkeling

Datum:  17/07/2018                                                 

Verantwoordelijke: Preventie-
adviseur en technische dienst

Van toepassing voor: iedere 
ZOG-medewerker Campus 
Toermalien

Bel naar 2222 (089/57.30.30) via een vast toestel
 of 

bij onbereikbaarheid bel naar het 
 noodnummer van de brandweer: 089/35.28.88

 

MELDING 

1. Je naam 
2. De locatie (welke Campus) + 
verdiep  van de brandhaar vb 
kamer, woonkamer, keuken,..
3 Geef het aantal personen die 
zich eventueel in gevaar bevinden 
door. 

VERWITTIGEN 
De ANDEREN

1. Druk op de eerste brandmelder die je 
tegenkomt (rood kastje).
2. Stop alle werkzaamheden en 
activiteiten.
3. Maak gebruik van de ‘evacuatiekoffer 
brand’

   EERSTE           
BLUSPOGING

1. Waag een eerste bluspoging.
2. Geen succes, verlaat de 
brandhaard.
3. Sluit alle ramen en 
deuren.

          U hoort na 3 minuten de 
sirene loeien. Blijf rustig en START 
de EVACUATIE  (HORIZONTALE)

- Help de andere het gebouw kalm te 
verlaten. 
- Stuur iedereen richting verzamelplaats. 
- Controleer ook o.a toiletten, gangen, 
kantoren,…
- Volg de richtingaanwijzers naar de 
uitgangen. 
- Verlaat alle lokalen, ga zo snel mogelijk 
naar buiten
- Ga niet meer naar boven
- Gebruik geen lift. 

              VERZAMEL OP VERZAMELPLAATS
- Controleer of iedereen aanwezig is.
- Duid iemand aan die bij de bewoners blijft.
- Schrijf met een stift de naam van de bewoner 
op zijn LINKER ARM.
- Verzorg de eventuele gewonden.
- Volg in eerste instantie ALTIJD de instructies 
van de ‘verantwoordelijke eerste 
interventieploeg (oranje fluo-hesje)’ op.
-Bij aanwezigheid van de brandweer worden 
ALTIJD de instructies van de brandweer 
opgevolgd. Verantwoordelijke eerste 
interventieploeg bewaakt en houdt het 
overzicht.

Verlaat nooit de 
verzamelplaats 
zonder goedkeuring 
van de 
leidinggevende. 
Uw vertrek kan 
andere levens tijdens 
onnodige zoekacties 
in gevaar brengen!

Brandlucht 
ingeademd? 
Laat u controleren 
door  de MUG-arts

1 2 3

4 5

Indien bijstand werd 
gevraagd mail steeds naar: 

MW TD: technisch.interventies@zoggenk.be
Algemeen directeur: aben.jos@zoggenk.be
Preventieadviseur: 

!


