
 

 

 

 

 

Nachtverpleegkundige actieve waak 

Bepaalde duur | 19/38 

DVC de Triangel biedt ondersteuning en gespecialiseerde behandeling aan personen met een verstandelijke en een 

bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische, sensorische,… 

beperking). Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht. 

 

Ben je als verpleegkundige op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging in een boeiende en 
aangename werkomgeving? Dan kan je hiervoor bij ons terecht.  
 
Samen met de nachtbegeleiding sta je in voor het verstrekken van de medische zorgen en handelingen ’s 
nachts bij onze cliënten en ben je medeverantwoordelijk voor hun welbevinden en veiligheid. Daarnaast 
ben je ook het aanspreekpunt voor de nachtbegeleiding voor (niet)dringende medische interventies 
tijdens de nacht en krijg je als verpleegkundige de kans om je kennis en expertise te delen met de 
nachtbegeleiding. We voorzien een inwerkperiode, zowel overdag als ’s nachts. Na deze inwerkperiode 
blijft een nauwe samenwerking met de medische dienst voorop staan. 
 
 

Wij zoeken iemand die : 
 

• instaat voor medische zorgen*, opvolging en observatie van onze cliënten, 
*opvolgen en toedienen van (orale) medicatie, EHBO, toedienen sondevoeding/ medicatie via 
gastrostomiesonde, opvolgen parameters, uitvoeren van bloedafnames, inspuitingen, … 

• zelfstandig kan werken met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, 
• een diploma verpleegkunde kan voorleggen, 
• interesse heeft in het werken met personen met een verstandelijke beperking, 
• een positieve ingesteldheid heeft, gekenmerkt door een groot aanpassings- en inlevingsvermogen, 
• probleemoplossend (planmatig, systematisch,…) én zelfstandig kan handelen, 
• administratieve vaardigheden, basiskennis informatica heeft i.f.v. bijhouden medische dossiers…én 

organisatietalent. 
 
 

Wij bieden: 
 

▪ een contract bepaalde duur (1 jaar met kans op verlenging) van 19u/week, 
▪ indiensttreding: zo snel mogelijk,  
▪ betaling volgens barema PC319.01 + vergoeding voor extra prestaties, 
▪ basisuurrooster over 4 weken waarin één weekend, 
▪ een boeiende en afwisselde job binnen een ervaren team. 

 

 
 
 

Vragen? Neem contact op met Liesbeth Peirsman - verantwoordelijke volwassenenwerking 
(liesbeth.peirsman@dvcdetriangel.be, tel. 09 372 86 11) 

 
Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief ten laatste 31 januari 2021 naar: 

Ria De Keyser – algemeen directeur 
Dienstverleningscentrum De Triangel 
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem 

tel. 09 372 86 11  
www.dvcdetriangel.be 
info@dvcdetriangel.be  
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