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Het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw is werkzaam binnen de regio 

Roeselare - Izegem - Tielt - Torhout. Het staat in voor de uitbouw van de 

palliatieve zorgcultuur binnen dit gebied en verleent daarbij de nodige 

ondersteuning aan de professionele zorgverstrekkers binnen de verschillende 

zorgsettings waar de palliatieve patiënt verblijft.  

 
 

Verpleegkundige Palliatieve Zorg 0,75 VTE 
 
Functieomschrijving 

 

Als verpleegkundige / 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 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 samen met vier andere collega’s. 

• geef je je kennis en kunde over palliatieve zorg door. 

• Heb je een rol in het geven van vormingen, sensibiliseren en informeren aan partners waarmee 

we samenwerken (huisartsen, thuisverpleegkundigen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, palliatieve 

eenheid…) 

• ga je op administratief vlak efficiënt en nauwkeurig te werk. 

 

Profiel 

 

• Je bent in het bezit van een diploma van Gegradueerde verpleegkundige of Bachelor in de 

verpleegkunde. 

• Je hebt enige kennis van de palliatieve zorg.  

• 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 tekstverwerking. 

• 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. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 

 

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. 
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Werkervaring 

 

• Minimale werkervaring in de zorgsector. 

• Ervaring in palliatieve zorg is een meerwaarde. 

 

Wij bieden 

 

• contract van onbepaalde duur 

• Tewerkstellingsgraad is 75% 

• Verloning volgens PC 330. Relevante anciënniteit wordt overgenomen. 

• Een afwisselende en uitdagende job binnen een dynamisch team. 

• Graag snelle indiensttreding. 

 

Selectieprocedure 

• Voorselectie op basis van motivatiebrief en CV. 

• Selectiegesprek. 

• Eindbeslissing. 

 

Contact 

 

Solliciteren (motivatiebrief en CV + foto) kan tot  21 februari 2020 via mail naar info@demantel.net of 

per schrijven t.a.v.  Dries Messeyne, directeur-coördinator – Handelsstraat 1 - 8800 Roeselare 

Meer info : 051/24 83 85 

 


