
 

WZC Huize Nazareth zoekt een 

referentieverpleegkundige dementie 

 

 

Je beschikt over een verpleegkundig diploma. Daarnaast beschik je ook reeds over een attest van opleiding tot 

referentiepersoon voor dementie, een opleiding van minstens 60 uur die door de FOD Volksgezondheid is erkend. 

Je combineert deze referentiefunctie met de functie als verpleegkundige in het WZC Huize Nazareth. De jobtime- 

en samenstelling zijn bespreekbaar bij de selectiegesprekken. 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

De kernopdracht van de referentieverpleegkundige dementie: 

Als referentieverpleegkundige dementie ben je hét aanspreekpunt rond dementie in ons woonzorgcentrum. 

Binnen de organisatie geef je raad aan collega’s en neem je een sensibiliserende rol op i.v.m. dementie. Daarvoor 

bouw je een netwerk uit met interne en externe partners.  

Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de bewoners en hun mantelzorgers en hebt oor voor de gevoelens en 

emoties van personen met dementie. Zo kan je hen begeleiden doorheen het proces van dementie. Belangrijk 

daarbij is het delen van kennis met collega’s en familie zodat de begeleiding afgestemd kan worden op de noden 

en wensen van de bewoner. In je functie werk je een vormingsplan rond dementie uit voor de andere 

medewerkers in het woonzorgcentrum. Je houdt ook zelf je kennis up-to-date en volgt regelmatig bijscholingen. 

Je volgde reeds de opleiding tot referentiepersoon voor dementie. 

 

Specifieke opdrachten van de referentieverpleegkundige dementie: 

 Je werkt mee aan een gedegen en gedragen visie op dementiezorg. 

 Je stelt diverse informatie omtrent dementie ter beschikking aan medewerkers, familie en mantelzorgers. 

 Je neemt als raadgever deel aan familieraden, teamvergaderingen, …. . 

 Door het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de bewoners krijg je zicht op het levensverhaal van de 

bewoner om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het opstellen van een woon-leef- en zorgplan van de 

bewoner. 

 Je wint continu informatie in over de wetgeving en ontwikkelingen omtrent dementie door: 

o bij te scholen 

o kennis up-to-date te houden 

o relevante informatie te vergaren 

o netwerking en samenwerking met belangrijke partners 

o periodiek deel te nemen aan het overlegplatform dementie (OPD) 

o terugkomdagen dementie te volgen 

o …  

 

 Je sensibiliseert, inspireert en motiveert collega’s omtrent dementie door: 

o het bijwonen van briefingmomenten en bewonersbesprekingen op de afdelingen 

o duiding, tips en adviezen te geven bij specifieke vragen en/of situaties 

o aandacht te geven aan het omgaan met agressief gedrag bij personen met dementie in functie van 

een fixatiearm beleid 



o samen passende activiteiten te zoeken voor personen met dementie 

o het voorzitten van de werkgroep dementie en het doorgeven van interessante vormingen aan 

collega’s 

o het opstellen van een dementiethema naar aanleiding van wereld-dag dementie 

o … 

 Je ontwikkelt, informeert, implementeert en borgt een behoeften gestuurd vormingsplan omtrent de diverse 

aspecten van dementie voor nieuwkomers, collega’s en vrijwilligers en houdt hierbij rekening met de 

regelgeving hieromtrent. 

 Je coacht medewerkers in hun omgang met personen met dementie 

 Je ondersteunt waar nodig de kwaliteitscoördinator bij het uitschrijven van procedures (oa. 

vermissingsprotocol, …) met betrekking tot dementie. 

 Je formuleert voorstellen van kwalitatieve verbetertrajecten omtrent dementie. 

 Je hebt een kritische zelfreflectie- en evaluatie naar je taak en opdracht als referentieverpleegkundige 

dementie. 

 

PROFIEL 

Eigenschappen en competenties: 

 Collegialiteit en samenwerking 

 Flexibiliteit 

 Kwaliteit en nauwgezetheid 

 Klantgerichtheid 

 Organisatiebetrokkenheid 

 Integriteit 

 Empathisch 

 Initiatiefnemer 

 Stressbestendigheid 

 Resultaatgerichtheid  

AANBOD 

 Onmiddellijke aanwerving  

 Contract van onbepaalde duur 

 Jobtime: diverse tewerkstellingsmogelijkheden 

 Variabel rooster: combinatie van vroege en late shiften met dagdiensten, weekendwerk is te bespreken 

 Overname van de bewezen anciënniteit 

 Gratis hospitalisatieverzekering 

 Bijscholingsmogelijkheden en verdere verdieping als referentiepersoon dementie 

 Kwalitatieve bijdrage leveren het woon-leef- en zorggebeuren van onze bewoners 

 Zorg voor medewerkers in een service- en waardengedreven organisatie 

 Werken in een nieuw gebouw, in groene en rustgevende omgeving 

 

SOLLICITATIE 

Via e-mail: directie.huize.nazareth@ouderenzorg-zcs.be  

Contact: Dhr. Luc Van Hullebusch 

Solliciteren met CV en motivatiebrief tot 15 januari 2021. 

Meer informatie kan bekomen worden via 03/491 84 70 

mailto:directie.huize.nazareth@ouderenzorg-zcs.be

