
           

 

 

 

 

 
 

 

Verpleegkundige Oncologie/Hematologie (M/V), Campus Aalst 

Je werkt in een multidisciplinair team op de afdeling oncologie/hematologie in het ziekenhuis in Aalst, bestaande uit 
artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek assistenten, sociaal verpleegkundigen en psychologen. Samen met 

je collega's sta je in voor het bieden van een kwalitatieve, totale en planmatige zorg aan deze patiënten van de 

afdeling met respect voor de individuele psychosociale en lichamelijke noden van elke patiënt. 

 

Taakomschrijving 

 Je verleent verpleegkundige zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige wijze, rekening houdend 

met de behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving. 

 Je begeleidt patiënten met empathie en inlevingsvermogen ('skilled companionship'). 

 Je voert de handelingen die je zijn toevertrouwd door de geneesheer correct uit. 

 Je volgt en berekent nauwkeurig medicatieschema's en volgt nauwlettend bloedwaarden op. Er is een 

specifiek inscholingstraject op de afdeling voorzien. 

 Je draagt verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Je legt je activiteiten vast in een 

verpleegkundig dossier en je brieft je collega's mondeling. 
 Je participeert aan het overleg op de afdeling en streeft in teamverband mee naar verdere optimalisering van 

de zorg. 

 Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van studenten verpleegkundigen. 

 Je wenst je verder te verdiepen in de boeiende en snel evoluerende wereld van de oncologie en hematologie. 

 Je wil daadwerkelijk meewerken aan het verder uitbouwen van een omgeving waar zorg voor deze specifieke 

patiënten centraal staat. 
 Het team werkt in een sfeer van vertrouwen en wederzijds respect en hecht in het bijzonder belang aan 

professionaliteit en persoonlijke zorg voor elke patiënt. 

Profiel 

 Je hebt een diploma van Bachelor in de verpleegkunde. 

 Ervaring binnen oncologie of houder van een beroepstitel oncologie zien we als een meerwaarde. Indien je de 

beroepstitel nog niet bezit, ben je bereid deze te behalen. 

 Je bent communicatief en nauwgezet in verslaggeving. 

 Je kan zelfstandig werken en totaalzorg geven. 

 Je neemt snel nieuwe info op. 

 Je bent stressbestendig, je blijft kalm en kan efficiënt handelen onder druk. 

 Je gaat met patiënten om op een professionele en deskundige wijze, doch je verliest ook het warme en 

menselijke contact niet uit het oog. 

Aanbod 

Het betreft een voltijds contract onbepaalde duur, inclusief avond-, weekend- en nachtshiften. 
Al onze vacatures zijn te raadplegen op onze website www.olvz.be 

Rechtstreekse link: Verpleegkundige Oncologie/Hematologie 

 
 

 

 
 

Vacature 
OLV Ziekenhuis 

http://www.olvz.be/
https://www.cvwarehouse.com/olvziekenhuisaalst/jobsite/jobdescription.aspx?lang=nl-be&id=138638&parent=https://www.olvz.be/vacatures/jobs-in-olv-ziekenhuis


Contact 

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Pascal Vanmeenen, Zorgzonemanager 
Oncologie/Abdominale pathologie, 053/72 48 75 

 

 

Solliciteer via onze website 


