Vacature zelfstandige kinesitherapeut Urogym – vervanging van 26/10/2022 tem 5/12/2022.
Functiebeschrijving
• Je staat in voor het realiseren van een georganiseerde zorgverstrekking met als doel het
algemeen functioneren van de patiënt te bevorderen. Je wordt ingezet op de dienst urogym
waar je instaat voor de bekkenbodemreëducatie van patiënten.
• Je bent geëngageerd om een kinesitherapeutische rol op te nemen binnen het
multidisciplinaire team. Je hebt een brede interesse in de verschillende pathologiëen.
• De organisatie en uitvoering van kinesitherapeutische activiteiten op de toegewezen dienst of
afdeling worden gekenmerkt door continuïteit, specificiteit en waarborgen van de kwaliteit.
• Je onderhoudt een regelmatige en efficiënte communicatie met de teamleden die betrokken
zijn in het zorgproces.
• Je staat in voor de kinesitherapeutische zorgverstrekking bij patiënten met een
bekkenbodemproblematiek. Je beschouwt de administratieve taken ( zoals het bijhouden
van een elektronisch patiënten- dossier, het opstellen van kinesitherapeutische verslagen)
als een inherent deel van de zorg en voert die accuraat uit.
• Je bewaakt je eigen permanente opleiding en deskundigheidsbevordering (o.m. deelname
aan professionele vormingen, het bestuderen en uitwerken van opgelegde thema’s via
bestaande middelen, het begeleiden van studenten en thesisstudenten, het ondersteunen
van wetenschappelijk onderzoek en het opvolgen van relevante ontwikkelingen binnen jouw
vakgebied).
• Je staat in voor het onderhouden en opbouwen van informerende, adviserende en
probleemoplossende contacten met verschillende disciplines (artsen, collega’s, studenten)
zowel intern als extern (bv opleidingen kinesitherapie)
Gewenst profiel
• Je bent in het bezit van een door de overheid erkend diploma in de kinesitherapie en een
geldig visum van de FOD Gezondheid om het beroep te mogen uitoefenen.
• Je bent bereid geconventioneerd te werken.
• De beroepsbekwaamheid bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie is een
vereiste en ervaring is gewenst
• Je bent integer en getuigt van een grote inzet.
• Je kunt autonoom en gedisciplineerd werken.
• Je bent empathisch en patiëntgericht.
• Je bent stipt, stressbestendig en kan goed plannen en organiseren.
• Je bent een teamplayer en weet zowel mondeling als schriftelijk goed te communiceren.
• Je bent flexibel en collegiaal.
Verloning
Je wordt per prestatie vergoed met als afhoudingspercentage 70/30.
Inlichtingen
Bie Stockman, kinesitherapeute urogym 09/332.01.18
Pollie Nicolien, hoofdverpleegkundige Poli urologie 09/332.06.58
Evelyne Vanhaecke, hoofdkinesitherapeute 09/332.28.66

