PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE voor het MOBIEL TEAM
ACUTE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (2a)
M/V – 50% – voor onbepaalde duur
Kan in combinatie met de halftijdse opdracht voor het mobiel team voor langdurige geestelijke gezondheidszorg (2b)

Het Mobiel Team Acute Zorg Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas (MTAZ GG ADS)
staat in voor psychiatrische zorg in de thuissituatie bij patiënten (16 tot 65 jaar) in acute psychische en/of
emotionele crisis. Het doel van de crisisbehandeling aan huis is het voorkomen of verkorten van een
ziekenhuisopname en het vermijden van herval.
Het MTAZ GG ADS zoekt voor zorgverlening in de regio Dendermonde een mobiele zorgverlener.
Functieomschrijving
o Je komt tussen in crisissituaties met een gerichte oriëntatie op basis van het huidige zorgaanbod
o Je brengt huisbezoeken i.f.v. het ondersteunen van de patiënt en zijn omgeving in crisissituaties
o Je bepaalt in samenspraak met de patiënt, familie en/of mantelzorgers doelstellingen op verschillende
levensdomeinen
o Je ondersteunt de patiënt/familie/mantelzorgers in het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen,
je bewaakt de voortgang van de zorg en je volgt de effecten van interventies op in functie van outcome
van zorg en tevredenheid van patiënt/familie/mantelzorgers
o Je ondersteunt familie/mantelzorgers van de patiënt in het omgaan met mensen met een
psychiatrische problematiek
o Je werkt samen met politie, eerstelijnsdiensten, spoeddiensten
o Je geeft overdracht van de casus bij opname aan het behandelteam met bijzondere aandacht voor
zorgcontinuïteit en zorgcoördinatie
o Je staat in voor de administratieve opvolging (o.a. registraties in het EPD, planning van huisbezoeken en
afspraken voor consultatie, verslaggeving enz.)
o Je kan deze opdracht combineren met de halftijdse functie van psychiatrisch verpleegkundige voor het
mobiel team langdurige geestelijke gezondheidzorg (2b). Er is een apart vacaturebericht beschikbaar
op www.azsintblasius.be/werken-bij-ons
Profiel
o Je beschikt over het diploma van bachelor psychiatrisch verpleegkundige
o Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als verpleegkundige op een PAAZ
o Je kan vlot samen werken in een multidisciplinair team. Je draagt bij aan de multidisciplinaire werking
van het mobiele team door actieve deelname aan de briefings en teamvergaderingen
o Je kan zelfstandig werken, bent stressbestendig en kan geladen situaties adequaat ontmijnen
o Je kan ageren in crisissituaties en zoeken naar oplossingen
o Je beschikt over sterke copingvaardigheden en je bent flexibel
o Je hebt goede kennis van de sociale kaart van de regio en weet hoe en wanneer aanvullende expertise
in te schakelen
o Je neemt initiatief en bent bereid mee te werken aan de nieuwe ontwikkelingen in de geestelijke
gezondheidszorg
o Je beschikt over een rijbewijs
Bijkomende inlichtingen
o Via het intranet

o Via de sollicitantentelefoon (052 25 24 24)
o Via Dhr. P. Van Puyvelde, directeur verpleging (052 25 24 06)
o Een uitgebreide functieomschrijving is beschikbaar via de HR dienst (Beatrijs Baelde):
personeelsdienst@azsintblasius.be of 052 25 26 72
Sollicitaties
Solliciteren kan via mail naar sollicitatie@azsintblasius.be of schriftelijk (met curriculum vitae) naar az SintBlasius, tav de personeelsdienst, Kroonveldlaan 50 9200 Dendermonde

