VACATURE

Equipearts
Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw is het erkend netwerk voor palliatieve zorg in regio Antwerpen. PHA wil de
levenskwaliteit van patiënten met palliatieve zorgnoden en hun naasten optimaliseren. De multidisciplinaire
begeleidingsequipe van PHA biedt ondersteuning aan de patiënten, hun naasten en de hulpverleners.

Werkopdrachten
- Je werkt als equipearts bij Palliatieve Hulpverlening Antwerpen.
- Je maakt deel uit van de multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE).
- Je werkt nauw samen met de andere equipeartsen, het MBE en de andere teamleden van PHA.
- Je geeft (telefonisch) medisch advies aan collega huisartsen en andere hulpverleners die betrokken zijn bij een
-

palliatieve zorgsituatie in de eerste lijn.
Je neemt deel aan een 24u/24u permanentie voor de verpleegkundigen van PHA en voor huisartsen in het
werkingsgebied.
Je bent mede verantwoordelijk voor de medisch-wetenschappelijke (EBM) ondersteuning in de dagelijkse
werking van het team.
Je volgt regelmatig bijscholing in palliatieve zorg (bv. door deelname aan congressen in binnen- en buitenland).
Je bent bereid om vorming te geven aan hulpverleners en deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.
Je helpt mee in de bekendmaking van het aanbod en de werking van PHA.
Je stimuleert samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Profiel
-

-

Je bent in het bezit van een diploma van Master in de Geneeskunde of Dokter in de genees-, heel- en
verloskunde.
Je bent werkzaam als arts, bij voorkeur binnen het werkingsgebied van PHA.
Je hebt bijzondere kennis over en ervaring in palliatieve zorg (bv. door het volgen van de basisopleiding en/of
vervolgopleiding van Palliatieve Zorg Vlaanderen of de opleiding tot leifarts of minstens 10 jaar werkervaring in
palliatieve zorg).
Je bent contactvaardig, betrouwbaar, discreet en je werkt deontologisch en ethisch zorgvuldig.
Je kan je vinden in de missie en visie van de organisatie (zie www.pha.be).

Wij bieden
-

Contract van 4 uren per week op zelfstandige basis voor onbepaalde duur (na inloopperiode).
Deelname aan externe en interne vormingen, teamactiviteiten, overlegmomenten en evenementen van PHA.
Je maakt deel uit van een enthousiast en gedreven team en werkt mee aan deze bijzondere zorgverlening.
Startdatum: zo snel mogelijk.

Interesse?
Gelieve jouw sollicitatiebrief met CV op te sturen naar Inne Leuris via inne.leuris@uantwerpen.be
Voor meer informatie: www.pha.be
of bel naar dr. Koen Herweyers (0475767327) of dr. Noël Derycke (0476272510)

