
 

 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP 
 

De site Scheutbos rekruteert voor de ziekenuisafdeling (G-Sp) een   
 

PODOLOOG (M/V)  
Zelfstandige 

 
Uw opdracht 

 De podoloog respecteert het koninklijk besluit van 7 maart 2016 betreffende de beroepstitel en de 
kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podologie en houdende vaststelling van de lijsten van de 
technische prestaties en van de handelilngen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast.  

 De podoloog grijpt in bij de patiënt ofwel op verzoek van de patiënt (handelingen die geen medisch voorschrift 
vereisen) of op medisch voorschrift.  

 Hij zorgt ervoor dat de prestatie binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd; in geval hij afwezig is, verwittigt hij zijn 
patiënten en organiseert hij zijn vervanging.  

 De vervanging wordt toevertrouwd aan een podoloog wiens kandidatuur door de medisch directeur aanvaard werd. 
 
Hiërarchie 
- onder de verantwoordelijkheid van de Medische Directie 
- onder de hiërarchische functionele aansturing van de arts die verantwoordelijk is voor de patiënt. 

 
Uw profiel 

 Houder zijn van een diploma van podoloog. 

 De uitoefening van de « podologie » is een paramedisch beroep in de zin van artikel 69 van de gecoördineerde 
wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen. 

 de Institutionele Waarden aanhangen en toepassen, met name menselijkheid, vooruitgang, durf, samenwerking 
en gedrevenheid;  

 blijven luisteren naar de patiënt, hem/haar uitleg geven over de gestelde handelingen en informeren aangaande 
de honoraria die hem/haar zullen worden aangerekend;  

 op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het beroep door regelmatig vormingen te volgen; 

 een verzorgd voorkomen hebben; 

 de basisregels van de ziekenhuishygiëne respecteren, in het bijzonder door geen ringen, geen armbanden, en ook 
geen nagellak noch gelnagels te dragen. 

 
Interesse ? 

 
Stuur uw  curriculum  vitae naar SILVA medical, Gelukkige Grijsheidstraat 1 te 1080 Brussel of per mail naar 
liliane.moens@silva-medical.be. 

 


