
Fotodagboek 
Welkom op een dagje Neerdijle 
 

  

De dag begint redelijk vroeg, om 6u45 beginnen de 

zorgkundige en de verpleegkundige aan de ochtendzorg. 

Bewoners worden gewassen of in bad/douche gezet. 

 

Om 8u15 begint een zorgkundige het ontbijt op de kamers 

uit te delen. De bewoners die niet op de kamer eten, 

brengen de zorgkundige of verpleegkundige naar 

beneden om 8u45. 

 

De ontbijtverantwoordelijke deelt het ontbijt uit en biedt 

ook hulp aan de bewoners die niet meer zelfstandig 

kunnen eten.  

 

Het ontbijt ronden wij af rond 10 uur. De bewoners gaan in 

de zetel zitten of naar hun kamer.  
 

 

 

Tussen 10 en 12 uur kunnen onze 

bewoners gaan turnen, naar de kiné, 

naar de kapper, of er wordt soms ook 

voorgelezen door onze collega's van de 

dienst activiteiten. Dit verschilt van dag 

tot dag. 
 

 

Om 12 uur is het dan tijd voor het 

middagmaal. De bewoners worden aan 

tafel geholpen en begeleid in het 

middagmaal. 

 

Tegen 12u45 gaan de bewoners rusten in 

de zetel of op hun kamer. 

 

Rond 14u30 wordt er koffie en een koekje 

uitgedeeld. 
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Dan om 15 uur is er een activiteit 

voorzien, dit kan de mis zijn, of de 

woonassistenten hebben een activiteit 

voorzien zoals bijvoorbeeld: wafels 

bakken, mandala's kleuren, 

gezelschapspelletje spelen, ... 

 

Dan is het al 17 uur en beginnen we aan 

het avondeten. 
 

Om 17u30, 18u brengen de 

zorgkundige en de verpleegkundige 

de bewoners die klaar zijn met eten 

naar hun kamer om ze eventueel al 

om te kleden en in hun bed of zetel 

te helpen. Zo kunnen ze nog wat 

televisie kijken. 4 à 5 bewoners 

blijven beneden televisie kijken.  

 

Om 20u beginnen de zorgkundige 

en verpleegkundige de medicatie 

uit te delen. Van de 4 à 5 bewoners 

die beneden nog zaten brengen wij 

er 2 à 3 naar hun kamer om in hun 

bed te helpen. 
 
 

Tegen 21u blijft er nog één iemand van 

de avondshift op dienst om de laatste 

bewoners om te kleden en te helpen in 

bed te leggen. 

 

Om 22u komen de collega's van de 

nachtshift, briefen wij door wat er 

gebeurd is of nog moet gebeuren. 

 

Dit was dan de rondleiding op een goed 

gevulde dag op Neerdijle. 
 


