
PSYCHOLOOG voor het Netwerk Palliatieve Zorg Aalst – Dendermonde - Ninove 
Voltijdse opdracht 
 
voor onmiddellijke indiensttreding  
 
 
Functie 
Als psycholoog binnen het netwerk geef je ondersteuning aan alle betrokken zorggevers van 
palliatieve patiënten en zo nodig ook rechtstreeks aan de patiënt en/of familie met het doel de 
deskundigheid en samenwerking te verbeteren of te verhogen voor psycho-emotionele en sociale 
aspecten in palliatieve zorg. 
Je draagt mee zorg voor het optimaliseren van de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening. 
 
Taken 

• Binnen de gestelde beleidslijnen van het netwerk en in overleg met de coördinator initiatief 
nemen tot het formuleren van opdrachten in het kader van zijn / haar vakgebied 

• Ontwikkelen van projecten met betrekking tot ethisch beleid , vroegtijdige zorgplanning, 
medische beslissingen levenseinde, ed… 

• In opdracht van de algemeen coördinator deelnemen aan forums, overleg in functie van 
taakverbreding en –verdieping werkopdracht 

• Vorming brengen vanuit eigen deskundigheid rond thema’s, vroegtijdige zorgplanning, 
medische beslissingen levenseinde, zorg ethisch beleid en psycho-emotionele zorg 

• Ondersteuning bij het uitwerken van procedures in het kader van psycho- sociaal welzijn op het 
werk en de opvolging hiervan 

• Ondersteuning van patiënt / familie en professionele hulpverleners op niveau van de eerstelijn 
en het team 

• Registratie van gegevens in het E-dossier 

• Bereid zijn tot verdere bijscholing 
 
Vereisten 

• Diploma van master in de psychologie 

• Beschikken over de vaardigheden om in een multidisciplinair team te werken 

• Vaardigheden als docent, interactief werken en spreken voor grote groepen 

• Ervaring en interesse in de palliatieve zorg strekt tot aanbeveling 
 
Wij bieden 

• Een basiswerkschema van 38 uur/week 

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

• Vergoeding verplaatsingskosten (eigen wagen) 
 
Belangstelling? 
Kandidaten kunnen hun gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae  richten aan: 
Netwerk Palliatieve Zorg regio Aalst – arr. Dendermonde – regio Ninove vzw 
t.a.v. Marleen Hoebeeck, algemeen coördinator 
Gentsesteenweg 355 
9300 Aalst 
E-mail: marleen.hoebeeck@npzadn.be 
 
 
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met: 
Marleen Hoebeeck of Luc de Waegeneer - T. 053/21.40.94  

mailto:marleen.hoebeeck@npzadn.be

