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ARTS (MEDISCHE EXPERT – MSPOC) BRUZEL
De eerstelijnszone BruZEL wordt aangestuurd door een dynamische en gemotiveerde zorgraad, de
medewerkers van het ondersteunende BruZEL-team zijn tewerkgesteld door de vzw Huis voor Gezondheid.
Eerstelijnszones zijn erkend door de Vlaamse regering en hebben als voornaamste doel de zorg op de eerste
lijn beter te harmoniseren en af te stemmen op de noden van de burgers in een bepaalde regio.
In de zorgraad, die BruZEL inhoudelijk aanstuurt, komen zorgverleners, partners uit welzijnszorg, lokale
besturen, vertegenwoordigers van patiënten en mantelzorgers en relevante Brusselse partners samen.
Voor BruZEL zoeken we een deeltijdse arts om samen met de teamleader en het COVID-19-team binnen
Brussel mee de huidige coronacrisis het hoofd te bieden.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Je maakt deel uit van het COVID-19-team van BruZEL.
Je volgt - in overleg / samenspraak met het COVID-team van de Brusselse Huisartsenkring - de
medische richtlijnen rond COVID-19 op de voet .
Je bent het (medisch) aanspreekpunt.
Je verdeelt en delegeert samen met de teamleader desgevallend de taken onder het team.
Je bent samen met de teamleader de verbindingsfiguur tussen verschillende zorgaanbieders van de
eerste en de tweede lijn om hulpvragen op het aanbod af te stemmen.
Je geeft in samenspraak met de Brusselse Cel Hygiëne - waar nodig - advies omtrent een preventieve
en sensibiliserende populatiegerichte aanpak ter preventie van COVID-19.
Je bent het aanspreekpunt voor en adviseert de (medische) verantwoordelijken van Vlaams erkende
voorzieningen, scholen of andere collectiviteiten in het kader van preventie of in geval van een
uitbraak.
Je ontvangt en trieert de meldingen over COVID-19 vanuit omliggende eerstelijnszones en Vlaams
erkende collectiviteiten en neemt in samenspraak met de teamleader - waar nodig - maatregelen.
Je geeft advies / coaching aan een eventueel op te richten Outbreak Support Team (OST).
Je neemt zo nodig deel aan de acties van dit OST.
Je overlegt samen met de teamleader op regelmatige basis met zowel de andere leden van het COVID19-team als met de Vlaamse en Brusselse overheid i.h.k.v. de uitbraakbeheersing.

PROFIEL
•
•
•

Je bent (huis)arts.
Je beschikt over een minimale epidemiologische expertise.
Het Brussels zorglandschap en de Brusselse context is je niet vreemd.

Huis voor Gezondheid krijgt de STEUN van

Huis voor Gezondheid draagt ZORG in Brussel

AANBOD
•
•
•
•
•

Je werkt samen met de teamleader en de andere leden van het COVID-19-team aan deze opdracht.
Je kan terugvallen op advies van het COVID-team van de Brusselse Huisartsenkring.
Je werkt 10 uur per week (te evalueren i.f.v. de epidemiologische context en de noden op het terrein).
Verloning conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid voor mSPOC (dit kan op zelfstandige basis
of als loontrekkende).
Je start zo snel als mogelijk en je contract loopt tot 31 augustus 2021.

INTERESSE?
Stuur vóór 23 november je curriculum vitae met motivatie naar:
annick@huisvoorgezondheid.be en / of louis.ferrant@uantwerpen.be.

[vacature stafmedewerker BruZEL 2020]

Pagina 2 van 2

