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VACATURE MEDEWERKER MEDISCHE DIENST 

 
Zonnehoeve|Living+ vzw zet zich als vergunde zorgaanbieder in voor volwassen mensen met een 
verstandelijke beperking, een meervoudige beperking en/of een autisme spectrum stoornis. We bieden 
elke cliënt individuele begeleiding op verschillende gebieden van het leven en vertrekken hiervoor 
steeds vanuit persoonlijke vragen, noden en mogelijkheden. We hebben een spectrum van mobiele en 
residentiële woonvormen, op ons domein en gedecentraliseerd en voorzien ook verschillende 
dagactiviteiten. 
 
De zorg voor onze cliënten wordt waargenomen door meer dan 170 medewerkers. Bezoek onze website 
www.zonnehoeve.be en onze Facebookpagina voor meer informatie. 
 

Vacature 
 

Medewerker Medische Dienst 
De medische dienst is een onderdeel van de afdeling multidisciplinaire dienst. Samen met de sociale 
dienst, paramedische dienst en de orthoagogen, onder leiding van een coördinator, organiseren zij een 
multidisciplinaire en holistische benadering van de cliënt. 
 
We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die het team van de medische dienst (momenteel 2 
personen) zal vervolledigen!  
 
De medewerker van de medische dienst zet zich in om een kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te 
bieden. Cliënten kunnen met al hun gezondheidsvragen (in de ruime zin) bij de medewerkers van de 
medische dienst terecht. Dit betekent dat de medewerkers aandacht hebben voor zowel het lichamelijk, 
het geestelijk als het sociaal welzijn van de cliënt. Grootste taakgebieden zijn consultatie- en 
medicatiebeheer. Daarnaast hechten de medewerkers van de medische dienst ook veel belang aan het 
bevorderen van de gezondheid. 
 
Uurregeling: min. aanwezig op donderdagvoormiddag en op vrijdag. Verdere uurregeling in overleg. 
Aanbod: contract onbepaalde duur, snelle indiensttreding 
Tewerkstellingsbreuk: 19u/38 u 
 

Vereisten 
- Studies: professionele bachelor verpleegkunde (sociaal verpleegkundige) 
- Werkervaring: 

o Ervaring in en voeling met de gehandicaptensector en mensen met een psychiatrische 
ondersteuningsnood strekt tot aanbeveling 

- Kennis van problematieken eigen aan de doelgroep, software programma’s i.f.v. medicatiebeheer 
- Rijbewijs B 

 

Verloning 
- Volgens de barema’s en voorwaarden van PC 319.01 en het VAPH, barema MV1 (verpleger A1). 

 

Waar en hoe solliciteren? 
 
Solliciteren met cv en motivatiebrief 
Per brief of per mail 
Sollicitaties tot en met 17/03/2019  
 
Eerste selectie op basis van cv en motivatiebrief. 

 
Contact:  
Sofie Van Nieuwenhuyze (coördinator HR) 
Zonnestraat 13, 9810 Eke 
Sofie.vannieuwenhuyze@zonnehoeve.be 
 
De vacature wordt zowel intern als extern 
verspreid. 

mailto:living@zonnehoeve.be
http://www.zonnehoeve.be/
https://www.facebook.com/pages/Zonnehoeve-Living/506393259432276
mailto:Sofie.vannieuwenhuyze@zonnehoeve.be


  
 

 

Functie- en competentieprofiel Medewerker Medische Dienst 

 
A. DE FUNCTIE-INHOUD 

 

1. Naam van de functie: medewerker medische dienst 

2. Doel van de functie: 
 
De medewerker van de medische dienst zet zich in om een kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te 
bieden. Cliënten kunnen met al hun gezondheidsvragen (in de ruime zin) op de medische dienst 
terecht. Dit betekent dat de medewerkers aandacht hebben voor zowel het lichamelijk, het 
geestelijk als het sociaal welzijn van de cliënt.  

 
Naast het opvolgen van de medicatie na doktersconsultaties hecht de medewerker van de 
medische dienst ook veel belang aan het bevorderen van gezondheid. 
 

3. Plaats van de functie in de organisatie: 
 

Afdeling multidisciplinaire dienst 

 

4. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden  

Specifiek voor de medewerker medische dienst: 
 

Consultatiebeheer: beheer van activiteiten die gericht zijn op het verloop van doktersconsultaties 
in- en extern. 

- Bij opname in de organisatie maak je een medisch bilan van de cliënt op.  Hierbij worden de 
medische toestand, de functionele voortgang, de mogelijkheden en verwachtingen in kaart 
gebracht. 

- Je streeft naar een nauwe samenwerking met de (huis)arts(en). 
- Je volgt de medische info per werking en per cliënt op. 
- Je bereidt de consultaties met betrokken begeleidend personeel voor. 
- Je plant de consultaties met betrokken begeleidend personeel. 
- Je ondersteunt de (huis)arts tijdens zijn consultaties. 
- Je volgt behandelingen in overleg met (huis)arts(en) en na de consultatie op. 
- Je geeft uitleg over mogelijke behandelingen na overleg met de (huis)arts(en). 
- Je begeleidt consulten van cliënten ter vervanging van anderen. 

 
Medicatiebeheer: beheer van activiteiten die gericht zijn op het correct omgaan met medicatie. 

- Je houdt de medicatielijsten actueel. 
- Je houdt toezicht op de algemene medicatiekast, die van de huizen en de noodkoffer. 

- Je houdt toezicht op het medicijngebruik en op de gezondheidssituatie van de cliënten. 

- Je bestelt medicatie. 

- Je verdeelt medicatie en voert wijzigingen door. 

- Je dient medicatie toe. 

- Je volgt de werkinstructie m.b.t. medicatiebeleid en –beheer op (Coop, overige apothekers,…) 
 

Gezondheidszorg: activiteiten die direct gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van de 
gezondheidstoestand van onze cliënten en medewerkers. 

- Je voert verpleegkundige handelingen/taken uit. 

- Je stelt een verpleegplan op en geeft advies om de aanpak van dreigende 

gezondheidsproblemen te verbeteren. 



  
 

 

- Je ontwikkelt initiatieven rond gezondheidspreventie en –bevordering in samenwerking met 

het multidisciplinair team. 

- Je begeleidt en informeert cliënten bij hun behandeling, bij preventieve maatregelen. 

- Je helpt bij lichamelijke verzorging van de cliënt. 

- Je evalueert en herformuleert bestaande werkinstructies eigen aan je expertise zoals MRSA, 

ziekenhuisopname,… 

- Je verleent, indien nodig, specifieke zorg zoals stomazorg, terminale zorg,… 

- Je treft maatregelen om epidemieën te voorkomen. 

- Je treft maatregelen om (infectie)ziekten te bestrijden. 

- Je geeft gezondheidsvoorlichting zoals bv. rond hygiënezorg. 

- Je geeft ondersteuning aan agogische medewerkers bij het verzorgen van zieke cliënten door 

middel van advies, informatie en voortonen. 

- Je geeft ondersteuning aan agogische medewerkers bij het verstrekken van eenvoudige 

medische handelingen door het hen aan te leren, toezicht te houden. 

- Je verleent de “eerste hulp bij arbeidsongevallen”. 

- Je volgt de actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg op. 

- Je bevordert een gezonde leefstijl. 

 
Van toepassing voor alle medewerkers van de multidisciplinaire dienst: 

 
Samenwerking: aan hetzelfde doel werken met één of meerderen. 
 
Overleg en participatie: evenwaardig partnerschap in het bespreken en overdenken en dit in functie van 
het realiseren van de doelstellingen. 

 
Netwerking: het leggen en onderhouden van contacten met anderen/diensten die voor de cliënt 
betekenisvol kunnen zijn. 

 
Methodisch handelen: volgens bepaalde stappen een doel bereiken. 
 
Kennisverwerving en -verwerking is het proces waarbij kennis wordt vergaard door: 
- deductie waarbij gevolgtrekkingen worden gemaakt door uitspraken logisch af te leiden uit andere 
uitspraken, - of inductie waarbij dit gebeurt op basis van waarnemingen, observaties of d.mv. andere 
bronnen. 
 
Kennisdeling: het delen van wat je weet teneinde de vakkennis en de professionaliteit te vergroten. 
 
Adviesverlening: aanbeveling om iets te doen of te laten teneinde de kwaliteit van leven voor onze 
cliënten te vergroten of de professionaliteit van de medewerkers te verhogen. 
 
Psychosociale ondersteuning: ondersteuning bieden bij dagdagelijkse vragen en administratie. 

 
Administratie: de registratie van processen in een organisatie. 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis_(wetenschap)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deductie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevolgtrekking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Logica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inductie_(filosofie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perceptie


  
 

 

B. HET FUNCTIE-PROFIEL 
 

1. Opleiding en ervaring 
 

Je beschikt over een bachelor verpleegkunde (sociaal verpleegkundige). Ervaring met de 
doelgroep strekt tot aanbeveling. 

 
2. Kennis 

 
Kennis van of bereid tot bijscholing m.b.t.: 

- De problematieken die eigen zijn aan de doelgroep van de werking. 
- Agressiehantering 
- Officeprogramma’s: word, internet,… 
- Software m.b.t. cliëntdossier en medicatiebeheer 

Rijbewijs B 

 
3. Profiel  

 

- Gebruikersgerichtheid : 

Vervolmaken van de dienstverlening op basis van wensen en behoefte bevraging bij de gebruiker. 

 

- Samenwerking : 

Uitbouwen en onderhouden van netwerken zowel binnen als buiten de organisatie. 

 

- Integriteit : 

Integer handelen in een veelheid van situaties, ook bij die waar geen eenduidigheid over is. 

 

- Adviesverlening : 

Advies geven op maat van de betrokkenen binnen een holistische mensvisie. 

 

- Actief luisteren : 

Onbevooroordeeld luisteren en actief vragen naar meningen en/of bezorgdheden. 

 

- Initiatief en proactiviteit : 

Kansen grijpen.  Signaleert kansen en handelt ernaar.  Overstijgt het theoretiseren en zet ideeën 

om in concrete acties. 

 

- Plannen en organiseren : 

Plannen en organiseren met overzicht op het geheel. 

 

- Flexibiliteit : 

Zich aanpassen met het oog op verbetering. 

 

- Besluitvaardigheid : 

Gerichte beslissingen nemen. 


