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VACATURE 

DESKUNDIGE PALLIATIEVE ZORG (M/V) 
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KBO 0456 898 011 • RPR GENT - AFDELING KORTRIJK  

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw staat in voor de uitbouw van de 

palliatieve zorg in de regio door palliatieve zorg toegankelijk te maken voor iedereen en te 

streven naar een optimale ondersteuning en samenwerking met alle betrokkenen om de 

patiënt en zijn familie te begeleiden in de laatste levensfase. 

Voor de werking van de thuiszorgequipe zijn we op zoek naar een: 

Deskundige Palliatieve Zorg (M/V) 
Contract onbepaalde duur – voltijds (38u/w) 

Opdrachten  

• Advies en ondersteuning geven aan palliatieve patiënten in de thuiszorg via onder meer 

het brengen van huisbezoeken 

• Samenwerken met en ondersteuning geven aan de betrokken hulp- en zorgverleners  

• Mee voorzien in een 24/7 wachtdienst voor palliatieve thuiszorg 

• Meewerken aan het geven van voordrachten en opleidingen 

• Verzorgen van registratie en rapportering 

Competenties en houding  

• Discretie 

• Sterk communicatief en zeer goede luistervaardigheden 

• Sterk inlevingsvermogen 

• Kunnen werken in teamverband (eigen team en externe teams, huisartsen, 

thuisverpleging, …) 

• Bereid zijn tot het volgen van opleiding 

• Flexibiliteit qua werkuren 

• Beschikken over een wagen 

Opleidingsniveau  

• Bachelor in de verpleegkunde  

Werkervaring  

• Ervaring in settings met palliatieve zorg strekt tot aanbeveling 

Ons aanbod 
• Zeer gevarieerde en boeiende job in een sector met maatschappelijk belang 

• Verloning volgens IFIC, looncategorie 15 

• Werken in een professioneel team 

• Grote zelfstandigheid 

• Permanente bijscholing en mogelijkheid tot intervisie 

• Onmiddellijke indiensttreding mogelijk  

Uitgebreide functieomschrijving te bekomen op vraag. 

 

Interesse?   

Bezorg uw motivatiebrief en Curriculum Vitae vóór 21 juni 2021 aan  

Stijn Deceukelier, Coördinator, stijn.deceukelier@palnet.be 

Voor meer info: 056/63 69 50 
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen 
Reepkaai 4, 8500 Kortrijk – www.palnet.be 
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