
 

 

 

DIENSTNOTA 2018/172 

EXTERNE OPROEP TOT KANDIDATUURSTELLING 
 

SILVA medical recruteert voor de Residentie Scheutbos 

1 VERPLEEGKUNDIGE (M/V) 
Contract van Onbepaalde duur - voltijds (38/38u) 

 
Uw functie  
 
Het verlenen van integrale zorg (verpleegkundige en psychosociaal) aan een toegewezen groep bewoners, 
teneinde hun gezondheid en welzijn te behouden, te herstellen of te verbeteren en hun autonomie te 
bevorderen. 
 
Verpleegkundige taken  : 

⦁ U verricht verpleegkundige handelingen  volgens de wettelijke lijst of op geneeskundig voorschrift  
⦁ U delegeert binnen de wettelijke limieten  technische verpleegprocedures aan uw collega’s 
zorgkundigen 
⦁ U observeert, identificeert en bevestigt de gezondheidstoestand van de aangewezen bewoners, 
detecteert mogelijke veranderingen en anticipeert op crisissituaties en neemt in geval van nood de nodige 
maatregelen op eigen initiatief terwijl u wacht op de dokter 
⦁ U bewaakt en evalueert de parameters van de bewoners en past, volgens de voorschriften van de arts, 
de medische hulpmiddelen aan op basis van de evolutie van deze parameters 
⦁ U bereidt, volgens het medische voorschrift  de medicatie voor, controleert deze, beheert deze en volgt 
de effecten ervan op. 
⦁ U staat de arts bij voor de uitvoering van bepaalde specifieke technische handelingen. 
⦁ U begeleidt de arts tijdens de zaalronde en neemt in geval van vragen contact op met de betrokkenen 
 

Zorgkundige taken : 
⦁ Helpt de bewoners bij de dagelijkse lichaamsverzorging en -hygiëne;  
⦁ Bewaakt het algemeen comfort van de bewoners;  
⦁ Helpt de bewoners bij het eten en drinken;  
⦁ Geeft aanwijzingen en instructies aan de zorgkundigen;  

 
Mede zorgdragen voor de continuïteit en de kwaliteit van de zorgverlening: 
⦁ Levert aan de collega’s de nodige informatie over de bewoners om de continuïteit van de zorgen te 
verzekeren; 

 ⦁ Informeert de arts over de gezondheidstoestand van de bewoners en overlegt met de arts en de andere 
zorgverleners inzake de aangewezen behandeling; 



 

 

 ⦁ Contacteert externe organisaties om de opvolging van de bewoners te verzekeren (woonzorgcentrum, 
ziekenhuis, thuisverpleging); 
 ⦁ Neemt deel aan multidisciplinaire vergaderingen en past de gemaakte beslissingen toe; 

 
Informeren en psychosociaal ondersteunen van de bewoners en hun naasten: 

⦁ Onthaalt de nieuwe bewoners, voert een verpleegkundige anamnese uit en noteert de gegevens; 
 ⦁ Geeft de bewoners en hun naasten uitleg omtrent hun gezondheidstoestand en de behandeling;  
⦁ Luistert naar de beslommeringen van de bewoners en stelt hen gerust, en gebruikt hiervoor, indien 
nodig, aangepaste communicatietechnieken (vb. communicatie met personen met dementie); 
 ⦁ Begeleidt en ondersteunt de bewoners en hun naasten in moeilijke en emotionele momenten (zoals 
stervensbegeleiding, hevige pijn). 

 
Uitvoeren van administratieve bewonersgebonden taken 

⦁ Registreert de gegevens van de bewoners en de verstrekte verpleegkundige zorg;  
⦁ Vult diverse formulieren en documenten in (bv. i.v.m. hospitalisatie,…); 
⦁ Rapporteert, zowel mondeling als schriftelijk, over de gezondheidstoestand van de bewoners; 

 ⦁ Houdt het verpleegkundig dossier van de bewoners actueel en stelt het zorgplan op. 
 

Uw profiel 
 

 U bent houder van een verpleegkundig diploma, bij voorkeur  gegradueerd  

 U bent empathisch en verricht de zorgen vanuit een hollistische visie  

 U bent communicatief en vertoont een groot groepsgevoel  alsook een groot respect voor 
procedures en tijdslijnen 

 U bent betrouwbaar, nauwgezet. U heeft een plichtsgevoel en bent in staat om autonoom 
te zijn 

 U kan bewijzen dat u in situaties met veel stress in staat bent om met stress om te gaan en 
beslissingen te nemen. 

 U bent geduldig en concentreert zich op het verbeteren van de functionaliteit van oudere 
en revaliderende bewoners 

 U bent nauwkeurig, ordelijk en staat voortdurend open voor  nieuwigheden 

 U straalt enthousiasme en passie uit voor de zorg van ouderen en bewoners in revalidatie. 

 U bent flexibel met betrekking tot werkorganisatie, werktijd en planningen. 
 

Interesse ? 
Herkent U zich in dit profiel? Wil u zich aansluiten bij een positieve en enthousiaste omgeving? Aarzel niet: bij 
Silva medical zorgen wij voor u. 
Stuur uw motivatiebrief en curriculum vitae voor 28/12/2018  aan Silva medical, Gelukkige Grijsheidstraat 1,  
te 1080 Bruxelles of per mail naar recruitment@silva-medical.be met vermelding van referentie  
INFSCH1218MR. 
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