
NETWERK PALLIATIEVE ZORGEN REGIO AALST - DENDERMONDE - 
NINOVE in AALST zoekt 

VERPLEEGKUNDIGE PALLIATIEVE 
ZORGEN 

Vaste Job 

Functieomschrijving 

Als palliatief verpleegkundige werkzaam binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Aalst – 
Dendermonde -Ninove maak je deel uit van de multidisciplinaire begeleidingséquipe. 

Je geeft advies, richting en ondersteuning aan alle betrokken zorgverleners rond de 
palliatieve patiënt. Op vraag en in overleg met patiënt, directe omgeving en 
betrokken zorgverleners bied je, rechtstreeks aan de patiënt en / of familie 
ondersteuning, met het doel de deskundigheid en samenwerking te verbeteren. 

Je draagt mee zorg voor het optimaliseren van de kwaliteit van de organisatie en de 
dienstverlening. 

Profiel 

• Diploma gegradueerde verpleegkundige of bachelor in de verpleegkunde 
• Het vermogen hebben om het eigen gedrag in lijn te brengen met de visie van 

de organisatie 
• Zich goed bewust zijn van beroeps- en organisatienormen en hier consequent 

naar handelen 
• De bereidheid zichzelf in vraag te stellen 
• Beschikken over de vaardigheden om in een multidisciplinair team te werken 
• Kennen van de thuiszorg is een pluspunt 
• Ervaring en interesse in palliatieve zorg strekt tot aanbeveling 
• Bereidheid tot continue bijscholing in alle domeinen van palliatieve zorg 
• Wonen in de regio Aalst/Ninove/Dendermonde of in een straal van 10 km 

buiten het netwerk 

Jobgerelateerde competenties 

• Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het 
rouwproces verlenen 

• De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van 
de persoon met een zorgbehoefte, archivering, ...) en de verpleegkundige 
verstrekkingen erin vermelden 

Persoonsgebonden competenties 

• Contactvaardig zijn 



• Samenwerken als hecht team 
• Zelfstandig werken 
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

Vereiste studies 

Prof. bach. Verpleegkunde 

Talenkennis 

• Nederlands (zeer goed) 

Werkervaring 

Minstens 5 jaar ervaring 

Contract 

• Vaste Job 
• Contract van onbepaalde duur 
• Deeltijds - 25 uren per week 

Plaats tewerkstelling 

Gentsesteenweg 355 9300 AALST 

Aanbod 

• Een werkschema wordt in onderling overleg met de werkgever bepaald, 
werkuren overeen te komen 

• Een aantrekkelijk salarispakket: een concurrentiële wedde aangevuld met 
verschillende extralegale voordelen en vormingskansen 

• Vergoeding verplaatsingskosten (eigen wagen) 

Plaats tewerkstelling 

Gentsesteenweg 355 9300 AALST Toon op kaart 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: luc.dewaegeneer@npzadn.be  
Per telefoon: 053/214094  
 

Contact: Marleen Hoebeeck of Luc De Waegeneer 

Solliciteren met CV  

mailto:luc.dewaegeneer@npzadn.be
tel:053/214094

