
Verpleegkundige verpleegeenheid acute 
geriatrie 

Voor deze nieuwe afdeling acute geriatrie met 24 bedden zijn we op zoek naar een 
enthousiast team van verpleegkundigen. De afdeling staat in voor de observatie, diagnose en 
behandeling van de zeer kwetsbare geriatrische patiënt met complexe multipathologie die 
daardoor hooggespecialiseerde zorgen nodig hebben. De nadruk ligt daarnaast op 
revalidatie en zelfstandigheidstraining. Een pluridisciplinaire en academische benadering 
staat hierbij centraal.  

Wat ga je doen? 

 Je wordt als verpleegkundige ingeschakeld op een volledig nieuwe dienst acute 
geriatrie van het UZA;  

 Je werkt als teamverpleegkundige waarbij je de volledige verpleegkundige zorg voor 
een groep geriatrische patiënten coördineert; 

 Je verleent kwalitatief hoogstaande verpleegkundige zorg aan een populatie van 
oudere patiënten met bijzondere aandacht voor multipathologie (pulmonale en 
cardiale aandoeningen, beroerten, valrisico, dementie, diabetes,…). Je beschikt 
daarbij over sterke verpleegtechnische vaardigheden. 

 Je hebt aandacht voor de fysieke, psychische en sociale noden van de patiënt en 
naaste omgeving. Je herkent onderliggende problemen en werkt resultaatgericht 
naar een oplossing. 

 Vanuit een multidisciplinaire aanpak werk je actief mee aan een optimaal herstel en 
maximale levenskwaliteit van de patiënt. Je stimuleert actief de zelfredzaamheid en 
bevordert reintegratie. De actieve promotie van gezondheidspreventie, - voorlichting 
en –opvoeding is vanzelfsprekend in de functie. 

 Je superviseert de ondersteunende functies (o.a. zorgkundigen) in de zorg; 

 Je ondersteunt innoverend denken en handelen; 
 

Wat verwachten we van jou? 

 je beschikt over een diploma van bachelor in de verpleegkunde (of gelijkgesteld); 
 je beschikt bij voorkeur over een bijzondere beroepsbekwaamheid van 

verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie; 
 je werkt in een continu dienst; 
 je kiest bewust voor een loopbaan in een academische omgeving; 
 je bent iemand die onze visie in verband met levenslang leren reeds in zich heeft; 
 permanent groeien schrikt je niet af. 

Wat biedt het UZA als werkgever? 

 deeltijds of voltijds bediendecontract voor onbepaalde duur; 
 ruime bijscholingsmogelijkheden; 



 recuperatie 40-uren week (12 vrije dagen op jaarbasis gebaseerd op voltijdse 
tewerkstelling); 

 bijkomende UZA-vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie; 
 maaltijdcheques ter waarde van 4 EUR per gewerkte dag (8u); 
 hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen; 
 verschillende kinderopvangmogelijkheden. 

Interesse?  

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan online of per post, Universitair Ziekenhuis Antwerpen 
t.a.v. Directie Personeel, Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem, België, tel nr 03 821 59 48.  
 
Indien je bijkomende informatie omtrent de inhoud van de functie wenst kan je contact 
opnemen met Veerle Mertens, kliniekhoofd, 03 821 55 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


