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1. Voorwoord  

 

Beste nieuwe medewerker,  

Beste student,  

 

Welkom bij onze dienst  “Zorgondersteuning  broodbuffetwagen“. 

 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een korte handleiding over het reilen en zeilen 

van de dienst zorgondersteuning broodbuffetwagen. We hopen dat je je vlug thuis voelt bij ons.  

 

We verzekeren onze goede wil en samenwerking om leerrijke groeimomenten aan te bieden. Vergeet 

echter onze belangrijkste doelstelling niet: een kwaliteitsvolle, professionele en patiëntgerichte zorg 

verzekeren aan onze patiënten.  

 

We wensen je alvast een leerrijke periode toe waar je met veel voldoening op kan terugblikken.  

 

Medewerkers zorgondersteuning - Afdeling A201 
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2. Voorstelling van de dienst  

2.1 Ondersteunende functie  

 
Het team zorgondersteuning – broodbuffetwagen,  zijn logistiek assistenten en zorgkundigen die 

instaan voor de maaltijdbedeling en logistieke taken op de verpleegafdelingen. Aanvullend verzorgen 

zij ook een aantal logistieke taken op de verpleegafdelingen (bestellingen, berging aanvullen, ...).  

Dit alles met als doel een kwaliteitsvolle en klantgerichte maaltijdbedeling te genereren om zo een 

thuisgevoel te creëren in de patiënten catering. Patiënten kunnen daarom kiezen wat ze juist wensen 

te eten. 

3. Verpleegkundige dagindeling op de verpleegeenheid  

3.1 Zorgzones 

 
De afdeling wordt opgedeeld in verschillende zorgzones (3 in de winter, 2 in de zomer), per zorg zone 

is telkens één verpleegkundige verantwoordelijk.  

 

3.2 Shiften  

3.2.1 De zorgondersteuning – broodbuffetwagen werkt met vijf shiften:  

 

 Vroegdienst 6 uur: 7u00 - 13u00 

 Vroegdienst 8 uur: 7u00 - 15u30 

 Laatdienst 4uur: 15u30 - 19u30 

 Laatdienst 6uur: 13u30 - 19u30 

 Laatdienst 8uur: 11u00 - 19u30 

 

3.3 Dagindeling  

3.3.1 Zorgondersteuning  - broodbuffetwagen 

 

 Vroegdienst  

Taken van de zorgondersteuning tijdens de vroegdienst: broodbuffetwagen afhalen aan de lift C,  

maaltijdlijst afdrukken, bijzonderheden overlopen met de verpleegkundigen van de afdeling, opdienen 

en afruimen van het ontbijt, de broodbuffetwagen aanvullen, de bestellingen opmaken en meegeven 

met de broodbuffetwagen, logistieke taken gebonden aan de dienst, specifieke taken voor de 

verpleegafdeling, middagmaal en koffie opdienen 

 

 Laatdienst  

Logistieke taken gebonden aan de afdeling, aanvullen medicatie, maaltijdlijst afdrukken, 

bijzonderheden overlopen met de verpleegkundigen van de afdeling, opdienen en afruimen van het 

avondmaal, broodbuffetwagen aanvullen, de maaltijdlijst nadien in het groene mapje steken. 
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4. Meest voorkomende  procedures  

 
Er zijn heel wat procedures uitgewerkt om de uniformiteit en kwaliteit van zorg te garanderen. Je vindt 

deze terug op de intranetsite van ons ziekenhuis. 

5. Overlegstructuren  

5.1 Zorgondersteuning  

 

 Dagelijks met de verpleegkundige voor elke maaltijdbedeling  

 Teamvergaderingen: 2x per jaar 

 Bijkomende opleidingen: 

- BLS – Light (jaarlijks)  

- Brand (jaarlijks)   

- …  

 Evaluatiegesprekken voor medewerkers eigen aan de afdeling 

- Starter: 3 – 6 en 12 maanden 

- > 1 jaar op de afdeling: jaarlijks 

6. Studenten specifieke informatie  

6.1 Verwachtingen ten aanzien van studenten?  

 Haalbare en aangepaste leerdoelstellingen 

 Vriendelijkheid, stiptheid, inzet, initiatief nemen, motivatie en enthousiasme 

 Observeren en rapporteren 

 Respect voor privacy en beroepsgeheim 

 Samenwerking met het team 

 Medewerking aan een goede sfeer op de afdeling 

 Bij ziekte: steeds de dienst verwittigen 

 

6.2 Wat kan een student verwachten van ons  

  

 Vriendelijke en behulpzame collega’s 

 Ingevulde feedback 

 De uurregeling in onderling overleg  met de (hoofd) verpleegkundige  

 Informatiebrochures 

 

 


