Vacature DIABETESEDUCATOR (m/v/x)

Het Wijkgezondheidscentrum De Brug, lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra, is op
zoek naar een diabeteseducator (m/v/x) om het team tijdelijk te versterken.
Wie zijn wij?
WGC De Brug bestaat uit een team van huisartsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, diëtisten,
maatschappelijk werkster, psychologen, gezondheidspromotoren en administratief/onthaal
medewerkers. In ons zorgconcept staan toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken centraal.
Gezondheid is meer dan alleen een individuele en curatieve aangelegenheid. Vandaar dat wij ook een
preventieve en buurtgerichte werking uitbouwen.
Op dit moment verzorgen wij ruim 4000 patiënten. Wij bereiken qua leeftijd, origine en sociale klasse
een gezonde en boeiende mix.
Functieomschrijving
- Je volgt zelfstandig de diabetespatiënten op.
- Je zorgt voor de nuchtere bloedafnames, en andere preventieve en curatieve verpleegkundige
zorgen
- Je zorgt voor de doorverwijzingen en educaties.
- Dit alles in samenwerking met de huisartsen en andere zorgverstrekkers van het centrum.
- Je begeleidt de patiënten, versterkt hun gezondheidsvaardigheden en stelt samen haalbare
doelen op om de diabetes zo goed mogelijk te beheersen.
- Je hebt aandacht voor de gehele patiënt, zijn familie, en omgeving, en probeert hen zo goed
mogelijk te informeren en te ondersteunen.
- Je werkt mee aan projecten die draaien rond gezondheidspromotie en ziektepreventie, en bent
bereid na de denken over alternatieve manieren om preventieve zorg aan te bieden.

Profiel
- Je beschikt over het attest van diabeteseducator
- Je bent tweetalig: Nederlands/Frans.
- Je bent empatisch, maar duidelijk. Je kunt open communiceren met een verscheidenheid aan
patiënten en je kunt mensen motiveren tot gedragsverandering.
- Je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel
- Werken in een multiculturele wijk lijkt jou een boeiende uitdaging
Wij bieden
- Een bediendecontract van bepaalde duur tot 31/10/2018 (verlenging tot 30/11 mogelijk)
- startdatum: 3 april
- Halftijdse betrekking
- Een vast uurrooster, geen avond- of weekendwerk
- Verloning volgens barema 1.55, PC 330.01.53
- Een aangename werksfeer
Hoe solliciteren?
Stuur je CV met een gemotiveerde per mail ten laatste op 25 maart naar
charles.goethals@wgcdebrug.be
WGC De Brug - La Passerelle
Onafhankelijkheidstraat 144
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02/411.18.38
wgcdebrug.be

