
Woonzorgcentrum 
VZW Magnolia 

Magnolia een hart voor ouderen
Uw welzijn, onze zorg

Een warme thuis voor onze 200 bewoners
Leopold I straat 314 - 1090 JETTE



Hartelijk welkom
aan onze nieuwe studenten! 

Jullie zijn de toekomst,
laten we er samen 

een TOP stage van maken !



Een korte voorstelling



We hebben 5 zorgdiensten

Camelia

Acacia Mimosa
Dahlia

Forsythia



Op elke afdeling is er 
een hoofdverpleegkundige aanwezig:

zij zijn jullie aanspreekpunten



Hoofdverpleegkundige Dahlia
Alice Abitonze

Hoofdverpleegkundige Acacia
Jennifer Ronveaux

Hoofdverpleegkundige Forsythia
Diane Umutabazi



Hoofdverpleegkundige Mimosa
Momenteel afwezig

Daniel Borremans

Hoofdverpleegkundige Camelia & nachtploeg
Momenteel ook contactpersoon vr Mimosa

Ionela Ancuta



Verantwoordelijken zorg

Annelien Van Malcot Korine Manducka



Verpleegpost
Elke afdeling heeft een verpleegpost

Er hangt een scherm waarop je de beloproepen van de kamers 
kan opvolgen
Groen: OK
Oranje: belletje = bewoner heeft hulp nodig 
Rood: alarm = noodoproep = iedereen gaat meteen kijken AUB



Studenten 
Zorgkunde / 
verpleegkunde: 
Linnenkar



Studenten Verpleegkunde
Kar met materiaal voor wondzorg



Studenten verpleegkunde:
Verpleegkundige zorgen per afdeling
In deze map kan je een overzicht vinden van alle uit te voeren zorgen in de afdeling



Procedure / Medicatie / Dagboek / …



Individueel zorgdossier
per bewoner





In elke beslissing die we nemen 
stellen we de bewoner(s) centraal



Kwaliteit

We bieden een warme thuis voor ouderen
Veilige, effectieve en klantgerichte zorg
Iedere persoon is uniek



Contact
Het dagelijks contact is zeer belangrijk voor onze bewoners en 
hun familieleden

 Activiteiten van de paramedische equipe
 Een gezellige babbel in de tuin
 Tijdens de verzorgingen



Continue verbetering
Uniformisatie
Investeringen
Modernisering
Aanpassen dagelijkse organisatie

We staan nooit stil



Personeel

Omkadering in professionele omgeving
Hechte groep met familiale ingesteldheid



Enkele regels :
 Kom op tijd ! Respecteer uw uurrooster…
 Het gebruik van de GSM is niet toegestaan
 De middagpauze wordt genomen in het restaurant of in de 

tuin, niet op de afdeling
 De studenten worden verwacht met het uniform van hun 

instelling
 Zorg voor een net uniform en aangepaste schoenen
 Het dragen van religieuze symbolen is niet toegestaan



Enkele regels (2)
 Draag geen juwelen

 Lange haren worden niet los gedragen

 Sedert 03/01/2023 wordt geen Covid test meer worden 
uitgevoerd in onze instelling

 Handhygiëne



Handhygiëne 







Erg belangrijk !

 Klop altijd aan de deur alvorens binnen te gaan in een kamer 
of kantoor

 Bij vragen van bewoners of familieleden: noteer de vraag en 
bespreek met personeel of hoofd en laat de bewoner of 
familie weten dat je het zal opvolgen – zeg niet ‘ik weet het 
niet’ of ‘ik ben niet van hier’ AUB

 Wees respectvol…



Vestiaires
 Er zijn ook vestiaires voor de studenten

 Het is aangeraden om een slotje mee 
te brengen voor je kastje

 Er is een sticker op je kastje met de periode van je stage

 Laat geen waardevolle zaken achter in je kastje



Parking
 We kunnen geen parking ter beschikking stellen aan 

stagiaires maar de instelling is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer (metro, tram en trein)

 Er is een fietsstalling (op aanvraag)



Badge
 Je badge zal klaarliggen aan de receptie
 Mits betaling van een waarborg van 10€ te betalen via bancontact
 Geeft toegang tot het gebouw (diensten, kantoren, kamers …)
 De badge kan ook dienen om een maaltijd aan te kopen in de cafetaria en in 

de automaten (met voordeeltarief)
 Je kan aan de receptie tot 10.30 uur broodjes bestellen die kunnen opgehaald 

worden in de cafetaria vanaf 12 uur (op weekdagen)
 De waarborg wordt na 3 weken terugbetaald per bankoverschrijving wanneer

de badge op de laatste dag van de stage bij de receptie wordt ingeleverd



Heb je even extra tijd?

Gebruik hem nuttig !
 Maak een wandeling in de 

tuin met een bewoner
 Ga langs bij de bewoners
 Elke afdeling heeft een 

activity box met allerlei 
opdrachten of spelletjes

 Er is een petanquebaan in de 
tuin

 …



Veel succes !!
 Wees proactief! Neem initiatief, stel vragen, 

toon AUB tijdig de in te vullen of af te tekenen 
documenten

 Teamwork makes the dream work!

 Indien je problemen mocht ondervinden tijdens 
de stage: gelieve dit snel te melden aan de  
hoofdverpleegkundige of via mail via : 
stage@magnolia-jette.be

 We horen ook graag wat jullie vonden van de 
stage en wat nog beter kan …


