
  Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende staat in voor de uitbouw van het 
palliatieve gedachtegoed en een kwaliteitsvol palliatief zorgaanbod in de 
regio’s Ieper, Veurne en Oostende. 
Onze 2 kernopdrachten zijn: 
 Palliatieve thuiszorg verlenen met de multidisciplinaire 

begeleidingsequipe 
 Netwerktaak: sensibiliseren, deskundigheidsbevordering  en 

optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende 
partners 

 

 
 
 
Palliatieve Zorg 
Westhoek-Oostende 

  

De Palliatieve thuiszorg begeleidt jaarlijks meer dan 400 patiënten thuis. De belangrijkste taken van de 

verpleegkundige zijn het begeleiden van de patiënt en zijn directe omgeving en het ondersteunen en 

coördineren van zorg. Voor onze multidisciplinaire begeleidingsequipe zijn we op zoek naar  

 

                     Verpleegkundige  (M/V/X) 

 

Als verpleegkundige/palliatief deskundige in palliatieve zorg in de multidisciplinaire begeleidingsequipe 

 zorg je mee voor de intake, de ondersteuning en de follow-up van palliatieve patiënten en hun familie in 

hun thuismilieu 

 verleen je palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verliesverwerking aan patiënt en 

zijn omgeving 

 leg je huisbezoeken af 

 kun je de toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...)  en een 

zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte 

 neem je deel aan zorg-overleggen 

 ben je een aanspreekpunt voor alle betrokkenen 

 communiceer je met, biedt je ondersteuning en advies aan hulpverleners en partnerorganisaties 

betrokken in de zorg aan de palliatieve patiënt  

 neem je de 24u permanentie mee op in een beurtrol 

 geef je je kennis en kunde over palliatieve zorg door 

 heb je een rol in het geven van vormingen, sensibiliseren en informeren 

 ga je op administratief vlak efficiënt en nauwkeurig te werk 

Profiel 

 Je bent in het bezit van een diploma van Bachelor verpleegkundige 

 Je bent in het bezit van een getuigschrift of je bent bereid om een postgraduaatsopleiding in palliatieve 

zorg te volgen en hierin te slagen 

 Je hebt kennis van de psychosociale en existentiële aspecten van de palliatieve zorg 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B 

 Je bent contactvaardig en je hebt een empathische grondhouding 

 Je bent een multidisciplinair ingestelde teamspeler met goede mondelinge en schriftelijke 

communicatievaardigheden.  

 Je kunt werken met de computer en hebt goede kennis van word 

 Je werkt deontologisch en ethisch zorgvuldig. 

 Je bent leergierig en heel gemotiveerd om deskundige in palliatieve zorg te worden en te blijven 

 Je onderschrijft de visie/missie/waarden van onze organisatie 

 



Kerncompetenties 

 Communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk 

 Samenwerken met teamleden en vrijwilligers  

 Omgaan met diversiteit 

 Contactvaardig zijn 

 Klantgericht 

 Plannen (= ordenen) 

 Zelfstandig werken 

 Inhoudelijke en maatschappelijke belangstelling voor levenseindezorg en palliatieve zorg 

Talenkennis 

 Nederlands (zeer goed)  

 Frans (goed) 

Werkervaring 

Geen ervaring vereist 

Contract 

 Contract van onbepaalde duur 

 Maximum 100% 

Plaats tewerkstelling 

Stovestraat 2A, 8600 Diksmuide 

Aanbod 

Wij bieden: 

 Een organisatie met een enthousiast en gedreven team 

 Een verloning binnen PC 330 met bijkomende premie. Relevante anciënniteit wordt overgenomen 

 Bijscholingskansen 

 Een begeleide inwerkingsperiode 

 Een arbeidsovereenkomst voor bedienden, deeltijds,  van onbepaalde duur 

 Startdatum in onderling overleg te bepalen 

 Boeiende en gevarieerde job 

 

 

Voor meer info over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. Bart Vanoeteren, coördinator, op het 

telefoonnummer 051/519800 

Motivatiebrief met CV en foto vóór 15 november 2019 naar info@palliatieve.be   

mailto:info@palliatieve.be

