
  

Kliniek St.-Jozef Pittem, Centrum voor psychiatrie en psychotherapie,  

een vooruitstrevend middelgroot ziekenhuis. We zoeken een : 

GGZ VERPLEEGKUNDIGE (m/v/x – 30-38uur) 

 Zorgprogramma Jeugd 
 

De overheid voorziet bijkomende middelen voor intensifiëring van de zorg voor kinderen en jongeren met  
complexe en ernstige psychische problemen en hun context, enerzijds om meer intensieve zorgen aan te 
bieden en anderzijds om een brugfunctie te realiseren die zowel de opname in (zorgtoeleiding) als het 
ontslag uit (zorgtransmissie) de K/k-dienst kan faciliteren of versnellen.  
Hierdoor zullen we meer jongeren kunnen helpen en zijn we op zoek naar een verpleegkundige om dit te 

realiseren.  
 
 
FUNCTIE PROFIEL 

 

• Begeleiden van jongeren enerzijds binnen de 

muren van het ziekenhuis en anderzijds in de 

thuiscontext.  

• Instaan voor zorgoverdracht en ondersteuning 

tussen de verschillende settings: het 

ziekenhuis enerzijds en het thuis(vervangend) 

milieu, de ambulante en mobiele zorg 

(WINGG) anderzijds. 

• Optimaliseren van de continuïteit van zorg 

door het realiseren van een efficiënte en 

geïntegreerde samenwerking tussen het 

ziekenhuis en de andere GGZ-actoren.  

• Ondersteunen en empoweren van de 

thuiscontext tijdens de opname om een vlotte 

overgang van de K/k-dienst naar huis te 

verzekeren. 

 

• Je bent bachelor of HBO5 verpleegkundige, 

enkele jaren ervaring is een grote meerwaarde. 

• Je vindt het leuk om in een evoluerend netwerk 

te functioneren.  

• Je verplaatst jou makkelijk naar diverse locaties: 

het ziekenhuis, thuis bij de patiënt, op locatie van 

netwerkpartners en andere ambulante 

zorgverleners….  

• Je stuurt, vanuit verantwoordelijkheid, collega’s 

aan in het bereiken van zorgcontinuïteit en het 

faciliteren van een vlotte doorstroom.  

• Je bent flexibel, stressbestendig en authentiek. 

• Je werkt vanuit de herstelvisie en vanuit een 

waarderende grondhouding.  

• Je werkt ook in het weekend en tijdens de 

avonduren. 

AANBOD 

Wij bieden een contract van onbepaalde duur, 38 of 30u/week.  
 
Ziekenhuisbarema, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, ….    
 
Sollicitaties met uitgebreid CV tegen ten laatste tegen 25/07/2021 te richten aan Kathleen De Sutter,  
adj. directeur patiëntenzorg, kathleen.desutter@sjp.be 
 

mailto:kathleen.desutter@sjp.be

