
 
 

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE voor het MOBIEL TEAM  
LANGDURIGE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (2b) 

M/V –  50%   – voor onbepaalde duur 
Kan in combinatie met de halftijdse opdracht voor het mobiel team voor acute geestelijke gezondheidszorg (2a) 

 
Het “Mobiel Team Langdurige Zorg (MTLZ)” maakt deel uit van het GG-netwerk Aalst – Dendermonde – 
Sint-Niklaas, subregio Dendermonde en heeft als doelgroep mensen met ernstige en langdurige 
psychiatrische kwetsbaarheid. Het MTLZ heeft als opdracht te zorgen voor een rehabilitatiegerichte 
begeleiding in de eigen leefomgeving van de cliënt . Het MTLZ is multidisciplinair samengesteld en werkt 
onder de leiding van het diensthoofd MLTZ en de coördinerende psychiater(s). 
De operationele aansturing gebeurt door het PC Sint-Hiëronymus i.s.m. het IBW Pro Mente.  
Het aanloopadres is gevestigd in de Sint-Gillislaan 6/11 te 9200 Dendermonde. 
 
Functieomschrijving 
o Je staat in voor de rehabilitatiegerichte begeleiding van de aan jou toegewezen cliënten  
o In periodes waarin de zorgintensiteit van de cliënt toeneemt, draag je de begeleiding over aan het hele 

team 
o Je werkt in de eigen leefomgeving van de cliënt (outreachend en/of aanklampend) 
o De begeleiding situeert zich op diverse domeinen: wonen, werken, leren, recreëren, psychiatrische 

gezondheid(szorg), somatische gezondheids(zorg), sociale contacten, administratie, budget, mobiliteit… 
o Je hanteert de methodiek van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Jij en de cliënt 

registreren dit proces in het begeleidingsplan 
o De begeleiding kan zowel ondersteunend (gericht op behoud) als ontwikkelingsgericht zijn 
o Je biedt de nodige psychiatrische zorg in samenwerking met zorgverstrekkers uit de geestelijke en 

somatische gezondheidszorg die de cliënt zelf kiest: huisarts, psychiater, PZ, CGG, psycholoog, 
thuisverpleging, ….  In overleg met deze behandelaars neem je taken op zoals:  symptoom-monitoring, 
opvolging medicatie, psycho-educatie, aanleren van coping-vaardigheden, …  

o Je bouwt en ondersteunt op maat een zorgnetwerk rond de cliënt. Je staat in voor de ondersteuning van 
de mantelzorgers en familieleden 

o Je rapporteert over de begeleidingen op de teamvergaderingen en bent verantwoordelijk voor de 
begeleiding-gebonden registratie in het digitale cliëntdossier. Het begeleidingsplan maakt hier deel van 
uit 

o Je kan deze opdracht combineren met de halftijdse functie van psychiatrisch verpleegkundige voor het 
mobiel team acute geestelijke gezondheidzorg (2a). Er is een apart vacaturebericht beschikbaar op 
www.azsintblasius.be/werken-bij-ons 
 

Profiel 
o Je beschikt over het diploma van bachelor psychiatrisch verpleegkundige  
o Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als verpleegkundige op een PAAZ 
o Je beschikt over kennis en vaardigheden m.b.t. herstelgeoriënteerde zorg, SRH-methodiek 
o Je beschikt over kennis van psychopathologie, sociale kaart 
o Je bent sterk in verbale communicatie 
o Je bent vaardig in schriftelijke rapportage: cf. bijhouden van het begeleidingsplan en andere gegevens in 

het digitaal cliëntdossier 



o Je beschikt over organisatorische vaardigheden: vlot in agendabeheer, planmatig en resultaatgericht 
werken, flexibiliteit, autonoom kunnen werken 

o Gewenste attitudes: respectvolle bejegening van cliënten, mantelzorgers, familie;  
herstel-bevorderende opstelling; gerichtheid op empowerment van de cliënt en zijn omgeving;  
goede teamspeler 

o Beschikken over een rijbewijs B 
 
Bijkomende inlichtingen 
o Via de sollicitantentelefoon (052 25 24 24) 
o Via dhr. P. Van Puyvelde, verpleegkundig en paramedisch directeur (052 25 24 06) 
o Via dhr. B. Van de Voorde, diensthoofd MTLZ (0485 33 06 63) 
o Een uitgebreide functieomschrijving is beschikbaar via de HR dienst (Beatrijs Baelde): 

personeelsdienst@azsintblasius.be of 052 25 26 72 
 
Sollicitaties 
Solliciteren kan via mail naar sollicitatie@azsintblasius.be of schriftelijk (met curriculum vitae) naar az Sint-
Blasius, tav de personeelsdienst, Kroonveldlaan 50 9200 Dendermonde 
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