Adres

VACATURE
VERPLEEGKUNDIGE

Weg naar As 31
3600 Genk

Contact
Tel.: 089 20 11 20
Fax: 089 20 11 29
Mail: info@sironavzw.be

Huisartsen
Dr. Marc Martens

VOLTIJDS/DEELTIJDS

Huisarts

Dr. Michel Vanduffel
Huisarts

Dr. Ine Truyen
Huisarts

Dr. Jan Gyselaers
Huisarts

Dr. Noureen Ahmad
Huisarts-in-opleiding

Zorgteam
Sara Wouters
Hoofdverpleegkundige

Lisa Franssens
Verpleegkundige
Vroedkundige

Joyce Vekemans
Verpleegkundige

Romina Liberale
Zorgkundige

Lina Pillitteri
Zorgkundige

Aysun Yildiz
Psychologe

Management

Info
Gezondheidscentrum Sirona ging in 2014 van start midden in hartje Genk. Ons centrum biedt
interdisciplinaire eerstelijnszorg aan binnen het forfaitair betalingssysteem.
Onze patiënten kunnen een beroep doen op een gemotiveerd team van vier huisartsen, een
huisarts in opleiding, een uitgebreid thuiszorg-team, praktijkverpleegkundigen, een
vroedkundige, een psycholoog, een diabeteseducator, onthaal en administratieve
medewerkers en een praktijkcoördinator.
Samen staan wij in voor een kwalitatieve zorgverlening van 3000 patiënten die op hun beurt een
gezonde mix vertegenwoordigen van de Genkse inwoners.
Meer informatie over ons gezondheidscentrum kan je vinden op: http://www.sironavzw.be

Hacer Sucu
Onthaalmedewerker
Voedingsdeskundige

Senem Celebi
Onthaalmedewerker

Heidi Wouters
Praktijkcoördinator

Wij zoeken
Een jonge of ervaren verpleegkundige (m/v), die kiest voor patiëntenzorg zowel aan huis als
binnen het gezondheidscentrum, en dit in overleg en samenwerking met het volledige
zorgteam van het centrum in al zijn disciplines.
Als verpleegkundige in het gezondheidscentrum sta je in voor het verlenen van integrale
preventieve en curatieve zorg (verpleegkundig en psychosociaal) aan patiënten door
interdisciplinair samen te werken, teneinde hun gezondheid en sociaal welzijn te behouden, te
verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.
Je neemt daarvoor onderstaand takenpakket op:
Uitvoeren van verpleegkundige taken
De verpleegkundige
-

Realiseert volgens de opgestelde planning, deskundige en kwalitatieve verpleging en
verzorging in het gezondheidscentrum of bij de patiënten thuis;

-

Voert volgens het medisch voorschrift, verpleegtechnische handelingen uit zoals het
geven van injecties, het verzorgen van wonden en het afnemen van bloedstalen,… ;

-

Observeert en volgt de sociale, psychologische en fysieke gezondheidstoestand van
de patiënten en detecteert eventuele veranderingen;
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Begeleiden en informeren van de patiënten
Hij/zij
-

Informeert en adviseert de patiënten en hun familie zowel over de behandeling als over
de nodige preventiemaatregelen en volgt ze;

-

Geeft hen, al dan niet na overleg met de arts, uitleg over de mogelijke behandelingen;

-

Luistert, ondersteunt en helpt de patiënten bij de moeilijkheden waar ze tijdens hun
ziekte mee geconfronteerd worden en legt hen het belang van de verzorging uit;

-

Werkt samen met het multidisciplinaire team van het gezondheidscentrum aan
preventiecampagnes (vb. Vaccinatiecampagnes, informatie aan diabetici);

Informeren en psychosociaal ondersteunen van de patiënten en hun naasten
Hij/zij
-

Onthaalt en begeleidt de nieuwe patiënten;

-

Stimuleert, samen met het multidisciplinair team, de patiënten in het leggen van
sociale contacten, faciliteert hun relatie met familie, buren en vrienden en hun
integratie in de maatschappij;

-

Luistert naar de beslommeringen van de patiënten en voert gesprekken met hen;

-

Begeleidt en ondersteunt, samen met het multidisciplinaire team, de patiënten op een
praktisch en sociaal gebied om zo hun autonomie te waarborgen;

-

Stimuleert de autonomie bij de patiënten door het zoeken naar een evenwicht in het
zorgaanbod en hun zelfredzaamheid;

-

Geeft aan de patiënten en hun naasten uitleg over de mogelijkheden van mantelzorg,
de verpleegkundige diagnoses en het verplegingsmateriaal;

Mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de multidisciplinaire zorgverlening
Hij/zij
-

Stelt een verpleegkundige diagnose

-

Geeft tijdens de multidisciplinaire vergaderingen de nodige informatie over de
patiënten door en wisselt informatie uit rond specifieke thema’s (vb. diabetici) om de
continuïteit van de verzorging te verzekeren;

-

Informeert de behandelende arts over de gezondheidstoestand van de patiënten en
overlegt inzake de aangewezen behandeling met de arts en de therapeuten;

-

Werkt samenwerkingsverbanden uit met externe instanties en andere instellingen
(vb.thuisverpleging) van de regio om de zorgverlening naar de patiënten toe te
optimaliseren;

Uitvoeren van administratieve patiëntgebonden taken
Hij/zij
-

Registreert de gegevens van de patiënten, de parameters en de uitgevoerde
verpleegkundige handelingen (vb. de VG)

-

Vult diverse formulieren en documenten in en houdt het zorgplan actueel;

-

Rapporteert, zowel mondeling als schriftelijk over de gezondheidstoestand van de
patiënten;
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Geven van logistieke ondersteuning aan het gezondheidscentrum
Hij/zij
-

Bestelt, volgens de bestaande procedures, het nodige medisch en niet-medisch
materiaal zodat de medewerkers hun taken kunnen uitvoeren;

-

Houdt toezicht op het correct gebruik en onderhoud (vb. sterilisatie) van het medisch
en niet-medisch materiaal;

Als verpleegkundige bezit je volgende competenties:
Kennisgerichte competenties
-

Up to date kennis van verpleging in het algemeen en thuisverpleging in het bijzonder

-

Kennis omtrent de werking van gezondheidscentrum Sirona

-

Kennis omtrent het eigen functioneren en deze in relatie tot de patient/collega’s

-

Kennis van score en aanbod (kwaliteit en performantie)

-

Kennis van het (elektronisch) verpleegdossier

-

Kennis van de smartphone

-

Kennis van de regionale sociale kaart

-

Kennis van alle verpleegtechnische vaardigheden

Gedragscompetenties
-

Klantgerichtheid

-

Integriteit

-

Samenwerken

-

Initiatief

-

Discipline

Functiegebonden competenties
-

Luisteren

-

Probleemanalyse

-

Plannen en organiseren

-

Visie

-

Flexibel gedrag

-

Creativiteit

-

Stressbestendigheid

Wij bieden


Vaste verloning per uur met toeslagen



Gebruik van EMD Daktari



Verzekeringen, BA, aansluiting bij beroepsfederaties



Een dienstwagen van Sirona
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Contact
Geïnteresseerd, meer info of kennismaking nodig?
Stuur je CV en je motivatiebrief naar onze coördinator heidiwouters@sironavzw.be
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