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Introductie
 
Wij zijn Caroline & Jorgen, en we werken beiden vast in de
nacht. We werken 1 week en zijn daarna 1 week thuis.
Kom meer te weten over ons & ons werk in dit interview.
 
Hoe ziet een nacht in 'WZC Groenhof' eruit?
 
Eerst en vooral beginnen we aan de overdracht, we willen
graag weten wat er allemaal gebeurd is overdag, zodat wij
hier kunnen op inspelen.Na al deze informatie begint de
verpleegkundige met het klaarzetten van de medicatie en
het uitdelen van de medicatie.
Ondertussen zijn we ook al begonnen aan onze 'ronde'
hier gaan we elke kamer eens binnen om te kijken hoe
alles verloopt en om de mensen te helpen. De beloproepen
worden ook gedurende de hele avond beantwoord.
Naast al dit werk nemen we ook nog tijd om de was te
doen, de keuken op te ruimen,...
Heel wat werk dus, maar met leuke nachtcollega's is dit
goed te doen.
 
Waarom hebben jullie gekozen om in de nacht te werken?
 
We hebben gekozen voor de nacht omdat er veel variatie
is tijdens een nachtdienst. Geen enkele nacht is dezelfde.
Voor Jorgen is het ook heel gemakkelijk om de
nachtdienst te combineren met zijn gezinsleven.
Het eerste werkjaar was het voor beide wat moeilijk om
aan te passen aan het nachtelijke ritme. Maar na een tijd
wordt dit een vaste gewoonte.
 
Zijn er een aantal bijzondere verhalen of leuke anekdotes
die je al in de nacht hebt meegemaakt?
 
Elke week maken we wel iets mee in de nacht.
Sommige bewoners lopen vaak rond en willen graag een
babbeltje slaan.
Ook is het brandalarm al eens afgegaan omdat er iemand
op de noodknop duwde en dacht dat dit het licht was.
Er is hier altijd wel iets te beleven, ik zou een boek kunnen
schrijven van al deze gebeurtenissen!
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DE NACHTEDITIE

Probeer zoveel mogelijk een anderhalve
meter afstand te houden! 

Francette & Marie tonen alvast het goede
voorbeeld.
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TEKST KAPPER

Vragen of extra informatie
 

Als je nog vragen hebt of meer informatie
wenst mag je ons steeds contacteren.

Tel: 056 51 72 43

Bezoekersmoment
 

Wens je een bezoek in te plannen? 
Ga naar de website

https://wzcgroenhof.youcanbook.me/

Foto
kamerbezoek

250 KM VAN GROENHOF:

"DE FINALE"
Na acht weken zwoegen en zweten hebben we eindelijk
een winnaar voor de '250 km van WZC Groenhof.'
Ghislain heeft als eerste de 250 km gehaald, proficiat!
 
Onze top 3 werd verrast met een cadeautje.
De top 5 kreeg dan weer een fotokaart met een
persoonlijke tekst op geschreven.
Alle andere deelnemers kregen als aandenken een foto
van zichzelf met hun persoonlijke uitslag.
 
Proficiat aan alle deelnemers!
Deelnemen is belangrijker dan winnen.
Hieronder alle resultaten.
 
1) Ghislain                                   250,00 km
2) Georges                                   234,37 km
3) Francette                                 205,75 km
4) Antoinette                                205,73 km
5) Marcelle                                   195,51 km
6) Jean Jacques                          194,55 km
7) Rogine                                      178,63 km
8) Cecile                                      175,95 km
9) Karl                                          160,00 km
10) Huguette                               144,00 km
11) Marie-Josephe                      136,81 km
12) Ginette                                  132,00 km
13) Jeannine D.                           125,12 km
14) Lieve                                      122,26 km
15) Myriam                                    97,60 km
16) Willy                                        93,90 km
17) Irène                                        89,89 km
19) Raymonda                               80,22 km
20) Maria                                      76,46 km
21) Emiel                                      69,91 km
22) Marie                                      68,58 km
23) Christiane N.                          61,68 km
24) André E.                                  53,36 km
25) René C                                    46,47 km
26) Romain                                   42,02 km
 

Derde plaats:
Francette

Tweede plaats:
George

Eerste plaats:
Ghislain


