Netwerk Levenseinde vzw heeft als missie de maatschappij te ondersteunen in de zorg om het
levenseinde en – eens het levenseinde in zicht komt - kwalitatief hoogstaande zorg te verzekeren
voor de patiënt en zijn omgeving. Zodat hij kan sterven waar hij dat wil en op de manier die hij
verkiest, binnen het wettelijk kader.
Het Netwerk is pluralistisch en onafhankelijk en is actief in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.
Voor ons Palliatieve Thuiszorg Team - met startdatum vanaf 1 februari 2018 - zoeken wij een:

Palliatief Deskundig Verpleegkundige, halftijds
Je ondersteunt de patiënt en zijn familie/mantelzorgers in de thuisomgeving, zodat de patiënt zo
lang mogelijk thuis kan blijven, tot de laatste dag.
Daarvoor werk je interdisciplinair samen met de huisarts, die de eindverantwoordelijke is voor
de begeleiding, en met de thuisverpleging en andere zorg- en hulpverleners. Je geeft voornamelijk
advies in verband met pijn- en symptoomcontrole en volgt samen de algemene situatie op, zodat
er steeds een antwoord wordt gegeven op de noden die ontstaan.
De patiënt en zijn omgeving ondersteunt u vooral door zorg op maat van hun specifieke vraag:
symptoomcontrole, psychologische, sociale en/of spirituele begeleiding.
Je staat mee in voor de avond en weekend wachtpermanentie. Je bent vooral telefonisch
bereikbaar (gemiddeld 7 weken per jaar) en doet indien nodig een bezoek.
Wij zoeken
Bachelor verpleegkundige,
Ervaring in de thuiszorg en/of palliatieve zorg strekt tot aanbeveling,
Zelfstandig kunnen werken vanuit nauwe verbondenheid met het team,
Goede contact- en communicatievaardigheden en kunnen omgaan met sterke emoties,
Bereidheid tot zelfreflectie en leren,
Bij voorkeur tweetalig Nederlands – Frans,
Beschikken over eigen wagen en bij voorkeur wonen in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.
Wij bieden
Een boeiende job in een zeer aangenaam, zelfsturend team.
In een organisatie waar naast professionaliteit ook engagement en zorg voor de zorgende
centraal staan.
Flexibiliteit en zelfstandigheid in het organiseren van uw job.
Vergoeding volgens de barema’s van de privéziekenhuizen met wachtvergoeding.
Vergoeding volgens overheidsbarema voor verplaatsing woon-werk.
Stuur uw kandidatuur met CV naar info@netwerklevenseinde of naar Netwerk Levenseinde –
Verpleegkundig team, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde.

