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Medikuregem zoekt een tweetalige vroedkundige (m/v/x) voor het project 

BBBru  voor 19 uur per week van half juni 2019 tot en met januari 2020 

Indienen kandidaturen tot en met 26/5/2019 

Wie zijn wij? 

BBBru 

Vanuit de ervaring van het reeds lopende zwangerschapsproject en door de 

recente herziening van het postnatale zorglandschap, hebben de Brusselse 

wijkgezondheidscentra De Brug en Medikuregem de handen in elkaar 

geslagen en een zwangerschapsprogramma opgezet, gebaseerd op het 

model van Centering Pregnancy®.  

Het BBBru-traject bestaat, naast individuele consultaties, uit groepssessies 

die begeleid worden door een vaste vroedkundige (www.bbbru.be). Het 

project is erkend als pilootproject voor Bron in Brussels. 

Beide wijkgezondheidscentra hebben hiervoor een equipe van 2 halftijdse 

vroedkundigen, die samen de weekenddienst voor de postnatale 

thuisverzorging en de telefonische permanentie van zwangere vrouwen 

verzorgen (beurtrol, 1 weekend op 4). 

Medikuregem is een wijkgezondheidscentrum in Kuregem (Anderlecht).  Het 

team bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen, diëtiste, maatschappelijk 

werker, psychologen, gezondheidspromotor, diabetes-educator, vroedvrouw 

en administratief- en onthaal medewerkers. Wij werken in het forfaitair 

betalingssysteem. Toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken staan 

centraal in ons zorgconcept. Gezondheid is meer dan enkel een individuele 

en curatieve aangelegenheid. Daarom bouwen wij ook een preventieve en 

buurtgerichte werking uit. 

http://www.bbbru.be/
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Medikuregem is lid van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra. Meer info 

vind je terug via www.vwgc.be. 

 Functieomschrijving 

De prenatale en postnatale opvolging van de zwangere vrouwen in het 

project. 

Individuele consultaties en verzekeren van de continuïteit van de zorg in 

gezamenlijk overleg met de collega’s  

Eventueel groepssessies met zwangere vrouwen mee voorbereiden en 

begeleiden. 

Afstemming met het opvoedingsondersteunende project Kirikoe van het Huis 

Der Gezinnen in Anderlecht: aanwezigheid, doorverwijzing, infosessies, … 

Gezamenlijk overleg rond patiënten en rond medisch beleid 

Registratie en bijhouden medisch dossiers (GMD, EMD) 

Huisbezoeken bij patiënten die zich niet of moeilijk naar de praktijk kunnen 

verplaatsen 

Regelmatig aanwezig op de maandelijkse teamvergadering op 

dinsdagmiddag en het medische overleg op donderdagmiddag. 

Profiel 

 Je bezit een bachelordiploma in de vroedkunde 

 Je bent geconventioneerd. 

 Je beschikt over RIZIV-nummer (we werken via derde betaler) 

 Ervaring met (eerstelijns) zwangerschapsopvolging is een (grote) meerwaarde  

 Kennis van het Centering Pregnancy-model is een meerwaarde 

 Je bent tweetalig Nederlands-Frans, andere talen zijn een pluspunt 

 Je bent bereid buiten de kantooruren en in weekenddienst te werken 

 Je onderschrijft de visie van een wijkgezondheidscentrum 

 Je bent leergierig en bereid om je verder te ontwikkelen en te ontplooien. 

 Je kan autonoom werken en hebt een goed organisatievermogen. 
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 Je kan met groepen werken. 

 Je beschikt over een hoog probleemoplossend vermogen. 

 Je bent communicatief, sociaal vaardig en collegiaal. 

 Je hebt zin voor initiatief en werkt graag in teamverband. 

 Je bent integer, discreet en je hebt een hart voor de patiënten en collega's. 

 Je beschikt over basis ICT-kennis (Word-Excell-EMD) 

 Je hebt een open geest 

 Je bent bereid om te werken met EMD 

 Je bent geïnteresseerd in gezondheid in al zijn facetten.  

 Je hebt een ruime belangstelling voor het sociale en voor de mens in een 

uitsluitingssituatie.  

 Je wil werken met mensen in armoede 

 Je bent bereid tot samenwerking met verschillende disciplines 

 Je bent bereid tot verdere scholing en vorming 

Wij bieden 

 Een vervangingscontract, deeltijdse tewerkstelling (19u per week) 

 Loon volgens barema PC 330, barema 1.66 /15  

 Maaltijdcheques 

 100% tussenkomst kosten woon-werkverkeer met openbaar vervoer 

 Een boeiende en aangename werksfeer 

Hoe solliciteren? 

Stuur uw motivatiebrief en CV naar Truus Roesems, Algemeen coördinator, 

Truus.Roesems@MediKuregem.be ten laatste 26/05/2019. 

mailto:Truus.Roesems@MediKuregem.be

