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Wees gerust, je springt hier niet in het ijle. GZA is een modern uitgeruste
groep vooruitstrevende ziekenhuiscampussen en woonzorgcentra met
voor elk wat wils. We hebben heel wat te bieden, bekijk onze voordelen
op www.werkenbijgza.be
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W Verpleegkundige palliatief support team GZA
GZA Ziekenhuizen zoekt (m/v):

deeltijds (min. 19u/week) - onbepaalde duur

Jobinhoud
Het palliatief support team is een multidisciplinair team (artsen,
verpleegkundigen en psychologen) dat nauw samenwerkt met
de referentieverpleegkundigen palliatieve zorg en met een aantal
andere disciplines zoals sociale en pastorale dienst. Het palliatief
support team adviseert en begeleidt verpleegkundigen en artsen om
palliatieve patiënten, die niet op de palliatieve dienst opgenomen
zijn, de meest optimale comfortzorg te kunnen aanbieden.
Binnen het palliatief support team werk je als verpleegkundige
palliatief support team mee aan de volgende taken:
•

•
•
•
•

Je staat in voor de ondersteuning van de zorgverstrekkers
(zowel individueel als in groep) en stuurt adviserend bij waar
nodig, rekening houdend met de verschillende invalshoeken.
Je wisselt, op diplomatische wijze, informatie en advies uit
met medewerkers van de verschillende disciplines.
Je geeft educatie aan professionelen, patiënten en
familieleden (bv. omtrent pijn-en symptoomcontrole …).
Je staat in voor de begeleiding van de patiënt en hun naasten
in complexe situaties.
Je werkt nauw samen met de palliatieve eenheid Sint Camillus
en o.a. met het netwerk Palliatieve Hulpverlening Antwerpen.

•

•

Je werkt binnen het PST team GZA met inzet op elk van
de 3 campussen Sint Augustinus - Wilrijk, Sint Vincentius Antwerpen en Sint Jozef - Mortsel.
Startdatum: zo snel mogelijk.

Vereisten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bezit een bachelordiploma in de verpleegkunde.
Je bezit een bbk palliatieve zorgen.
Je hebt ruim ervaring in de omgang met palliatieve patiënten.
Indien je over een bijkomende opleiding in de palliatieve zorg
beschikt, is dit een sterk pluspunt.
Je hebt kennis van palliatieve pijn- en symptoomcontrole.
Je bent constructief ingesteld en voldoende weerbaar.
Je hebt een sterk empathische houding met oog en oor voor
zowel de noden van de patiënt als die van zijn omgeving.
Je werkt graag interdisciplinair en bent collegiaal ingesteld.
Je beschikt over didactische vaardigheden.

Interesse?
Mail je CV en motivatiebrief naar jobsite@gza.be of solliciteer
online via www.werkenbijgza.be.
Vragen? Contacteer de dienst talentbeheer, 03 443 42 50.

Uurrooster
•
•
•
•

Jobtime: 50% (19u/week).
Indien hogere jobtime gewenst, combinatie met
tewerkstelling op palliatieve eenheid of geriatrie mogelijk.
Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
Je werkt met een glijdend uurrooster binnen de kantooruren
en afhankelijk van de campusafspraken.

GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus - campus Sint-Vincentius - campus Sint-Jozef
GZA Woonzorggroep - De Bijster - De Hazelaar - De Eeckhof - De Zavel - Goudblomme
Heide Velden - Sint-Bavo - Sint-Camillus - Sint-Gabriël - Sint-Vincentius

