
Vzw Heidehuis, Netwerk Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen,  staat 

in voor de uitbouw van het palliatieve gedachtegoed in de regio, dit 

enerzijds in samenwerking met de andere zorgverleners en anderzijds 

door de uitbouw van de Palliatieve Zorg Thuis en een Dagcentrum.   

Het dagcentrum is een kleinschalig project dat aan palliatieve patiënten 

de kans biedt één of meerdere dagen per week in een ontspannen sfeer 

door te brengen.  

Voor het team van het dagcentrum zijn we op zoek naar: 

1 verpleegkundige (M/V) 

Halftijds (19u) 

Opdrachten 

 U runt en organiseert de dagelijkse werking in het dagcentrum. Hierbij is het belangrijk te 

beseffen dat het dagcentrum zich situeert in een huiselijke context. De verzorgingstaken van 

de verpleegkundige in het dagcentrum zijn anders dan deze in een ziekenhuis of een 

woonzorgcentrum.  

o planning en organisatie van de dag 

o stipt en correct bijhouden van het elektronisch patiëntendossier en agenda 

o opvolgen van de aanwezigheid van de vrijwilligers 

o uitwerken van activiteiten (uitstap, creatieve namiddag, ontmoetingsnamiddag met 

mantelzorgers, groepsgesprek…) in samenwerking met collega’s en vrijwilligers 

o aansturen en coachen van de vrijwilligers die aanwezig zijn in het dagcentrum 

o contacten onderhouden met mantelzorgers en doorverwijzers 

o intakes van nieuwe bezoekers 

o rondleidingen in het dagcentrum (van professionelen, studenten en 

geïnteresseerden)  

o stagiaires begeleiden in samenspraak met collega’s 

 aanwezigheid en meedenken in het maandelijks overleg 

 aanwezigheid en meedenken in het wekelijks overleg met de Palliatieve Zorg Thuis 

 

Gewenste opleiding 

 Bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde 

 Bij voorkeur kennis hebben en ervaring hebben met palliatieve zorg 

 Bereidheid tot permanente bijscholing 

Gewenste vaardigheden 

 U bent in staat de zorgbehoefte van de bezoeker te onderkennen, zelfstandig de zorg te 

 plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren en dit ten aanzien van lichamelijke en 

 psychosociale begeleiding.  



 U kan een professionele relatie aangaan met zowel bezoeker als zijn familie 

 U kan zowel schriftelijk als mondeling goed communiceren 

 U hebt een goed organisatievermogen en hebt planningsinzicht. 

 U bent stressbestendig. 

 U kan goed samenwerken met collega’s en vrijwilligers. 

 U bent goed in het uitbouwen en onderhouden van relaties met professionelen binnen het 

 netwerk Palliatieve zorg 

Wij bieden 

 Een deeltijdse tewerkstelling in een flexibel werkschema 

 Contract onbepaalde duur 

 Barema geldend binnen de woonzorgcentra 

 Overname van eventuele relevante anciënniteit 

 Samenwerking binnen een geëngageerd team 

 Mogelijkheid tot constante bijscholing en vorming 

Solliciteren 

Motivatiebrief met Curriculum Vitae naar vdevisscher@heidehuis.be  

Heidehuis vzw, Fazantendreef 11, 8200 Sint Michiels, 050/40 61 50 
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