Vacature VROEDKUNDIGE

Het Wijkgezondheidscentrum De Brug, lid van de Vereniging van
Wijkgezondheidscentra, is op zoek naar een vroedkundige (m/v/x) om het team te
versterken.

Wie zijn wij?
Wijkgezondheidscentrum De Brug bestaat momenteel uit een divers team van zorgverleners:
huisartsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkster en
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.
BBBru
Vanuit de ervaring van het reeds lopende zwangerschapsproject en door de recente herziening
van het postnatale zorglandschap, hebben de Brusselse wijkgezondheidscentra De Brug en
Medikuregem de handen in elkaar geslagen en een zwangerschapsprogramma opgezet,
gebaseerd op het model van Centering Pregnancy®.
Het BBBru-traject bestaat, naast individuele consultaties, uit groepssessies (prenataal en
postnataal) die begeleid worden door een vaste vroedkundige. Aansluitend op een
groepssessie, wordt ook een individueel consult gepland bij de vroedkundige, de huisarts of
de gynaecoloog, afhankelijk van de periode in de zwangerschap. Postnataal zullen de
vrouwen en baby’s thuis worden opgevolgd door de verschillende vroedkundigen van het
project zodat de continuïteit van de zorg wordt gegarandeerd.
Beide wijkgezondheidscentra hebben hiervoor een equipe van 2 halftijdse vroedkundigen, die
samen de weekenddienst voor de postnatale thuisverzorging en de telefonische permanentie
van zwangere vrouwen verzorgen (beurtrol, 1 weekend op 4).
Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•
•

Groepssessies met zwangere vrouwen organiseren.
Verantwoordelijk voor de prenatale en postnatale opvolging van de zwangere vrouwen
in het project.
Individuele consultaties en verzekeren van de continuïteit van de zorg in gezamenlijk
overleg met de collega’s
Verdere uitbouw en promotie van het BBBru-project
Gezamenlijk overleg rond patiënten en rond medisch beleid
Registratie en bijhouden medisch dossiers (GMD, EMD)
Huisbezoeken bij patiënten die zich niet of moeilijk naar de praktijk kunnen
verplaatsen

•

Regelmatig aanwezig op de maandelijkse teamvergadering en het medische overleg.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bezit een bachelor diploma in de vroedkunde, bent geconventioneerd en beschikt
over een RIZIV-nummer
Ervaring met (eerstelijns) zwangerschapsopvolging is een (grote) meerwaarde
Kennis van het Centering Pregnancy®-model is een meerwaarde
Je bent tweetalig Nederlands-Frans, andere talen zijn een pluspunt
Je bent bereid buiten de kantooruren en in weekenddienst te werken
Je kunt zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel
Je herkent je in de missie en werking van een wijkgezondheidscentrum
Je kan met groepen werken, bent communicatief, sociaal vaardig en collegiaal.
Je beschikt over basis ICT-kennis en bent bereid om te werken met EMD
Je bent bereid tot samenwerking met verschillende disciplines
Werken in een multiculturele wijk lijkt jou een boeiende uitdaging
Je bent in bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een contract van onbepaalde duur, deeltijdse tewerkstelling (19u per week)
Startdatum 2 april
Loon volgens de wettelijke barema’s (PC 330.01.53)
Extralegale voordelen
Een boeiende en aangename werksfeer en een interdisciplinair team

Hoe solliciteren?
Stuur je CV met een gemotiveerde ten laatste 25 maart per mail naar
charles.goethals@wgcdebrug.be
WGC De Brug - La Passerelle
Onafhankelijkheidstraat 144
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02/411.18.38
wgcdebrug.be

