
 
zorGGroep Zin biedt gespecialiseerde ambulante zorg en 
preventie aan volwassenen, gezinnen, kinderen en 
jongeren in de zorgregio Limburg. 
Interdisciplinaire teams staan in voor specifieke 
zorgmodules voor volwassenen, ouderen, kinderen, 
jongeren en gezinnen met psychische, sociale en 
relationele problemen, voor de behandeling van forensisch 
cliënteel en voor hulpverlening aan mensen die kampen met 
problematisch gebruik, misbruik en/of afhankelijkheid van 
alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken. 

 
 

Voor het verpleegkundig team heeft zorGGroep Zin vzw, in nauwe samenwerking met universiteit 
Hasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg, een vacature voor een: 

Verpleegkundige / Study nurse for 
casemanagement HCV 

in het kader van een casemanagement project binnen een Vlaamse beheersovereenkomst tot eind 
2023 voor de regio Limburg, ter bestrijding van Hepatitis C bij personen die drugs injecteren. 

Deze vacature betreft een voltijdse functie. 

 

 

Taakomschrijving 

 Gezondheidsvoorlichting: in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot HCV  

 Motiveren van cliënten over het nut van screening op HCV  

 Screenings uitvoeren d.m.v vingerprik, bij een positief resultaat gevolgd door een vena punctie 

(on-site) 

 Uitvoeren van een fibroscan van de lever 

 Levering van bloedmonsters aan gespecialiseerd laboratorium (binnen 6 uur)  

 Afspraken maken voor de behandelingsevaluatie van HCV RNA positieve PWID en follow-up 

van de patiënten tijdens de behandeling en nazorg (werken binnen de hele HCV carecascade)  

 Preventie van herbesmetting: informatieve sessies over de risico's van (her) infectie, 

spuitenruil en harm reduction 

 Samenwerking met en een open houding naar de multidisciplinaire teams is essentieel 

 Actieve deelname aan teamvergaderingen  

 Contact opnemen met derden: huisarts / ziekenhuis / laboratorium / laagdrempelige werkingen 

binnen Limburg ...  

 Medisch materiaal bestellen 

 Begeleiden van medisch onderzoek: met betrekking tot de organisatie van de proeven en de 

contactmomenten met patiënten: je bent ook verantwoordelijk voor het verzamelen van 

gegevens  

 Nauwe samenwerking met coördinator spuitenruil  

 

Functieprofiel 

 U beschikt over een diploma psychiatrisch/sociaal verpleegkundige met een minimum 

anciënniteit van 5 jaar 



 U beschikt over een eigen wagen 

 Professionele werkervaring binnen de welzijns- of geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur in 

de verslaafdenzorg, is een pluspunt. 

 Ervaring met gegevensverzameling en/of klinische proeven is ook een voordeel 

 Ervaring en affiniteit met de doelgroep hebben, is een pluspunt. 

 Kennis 

 Kennis van de verslavingszorg en psychiatrische ziekten  

 Kennis van de medische en farmacologische aspecten van de verslavingszorg  

 Inzicht in de leefwereld van de mensen met een middelenproblematiek over de 

verschillende levensomstandigheden 

 Basiskennis over HCV. De HCV verpleegkundige zal informatieve sessies 

presenteren over HCV aan injecterende druggebruikers, ontwikkelen van deze 

gezondheidsvoorlichting in samenwerking met een arts van het ZOL Genk en 

zorGGroep Zin (of bereidheid tot bijscholing)  

 Vaardigheden 

 Vena punctie  

 Client service en ondersteuning  

 Omgaan met mensen uit verschillende culturen  

 Werken in multidisciplinair teamverband  

 Kunnen samenwerken met verschillende leverspecialisten 

 Werken onder toezicht  

 Loyale houding ten opzichte van zorGGroep Zin en de andere partners 

 Organisatie en systematische planning van het eigen werkschema  

 Communicatief en teamplayer  

 Correcte, snelle en onafhankelijke voltooiing van taken  

 Probleemoplossende houding  

 Basis computervaardigheden  

 Beschikken over een gezonde mentale kracht en makkelijk kunnen omgaan met 

stressoren 

 Attitudes 

 Verantwoordelijkheidsgevoel  

 Respectvol en openminded tegenover mensen die drugs injecteren  

 Geloven in de kracht van mensen met een drugverslaving  

 Affiniteit en geloven in een laagdrempelige werking  

 Zelfstandig werken en bereid zijn tot werken in team en overleg 

 Flexibel in werkuren (normaal vast werkschema, maar uitzonderingen zijn mogelijk)   

 Positieve instelling  

 Tactvol, discreet en met respect voor het beroepsgeheim  

 Aandacht voor orde en netheid  

 

Aanbod 

 Voltijds contract van onbepaalde duur (38 uur/week) 

 Verloning volgens de geldende CAO barema’s. 



 Boeiende en leerrijke werkomgeving 

 Ondersteuning via het teamgebeuren  

 Professionele ondersteuning via teams/casusoverleg en functioneringsgesprekken 

 Mogelijkheden voor opleiding en bijscholing 

 

Indiensttreding: 

 Indiensttreding kan na het doorlopen van de sollicitatieprocedure 

  

Solliciteren 

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen zich kandidaat stellen door een gemotiveerd 
schrijven en CV te richten aan Veerle Pinxten (veerle.pinxten@zorggroepzin.be). 

De uiterste inschrijvingsdatum is maandag 20 december 2021. 

Voor meer informatie kan m.b.t. dit project kan u terecht bij Dr. Bas Vandenbergh (011 27 42 98) of 
Marcel Follon (011 27 42 98). 

 

mailto:veerle.pinxten@zorggroepzin.be

