
Medische coördinatie – zorgcoördinatie 

Pass-ages Les Sources ASBL

Pass-ages opende in 2021 een geboortehuis en een sterfhuis binnen een intergenerationele 
gegroepeerde huisvesting in Brussel (Vorst). Het is een plaats waar geboorte en dood deel 
uitmaken van het leven en het samenleven.

Het geboortecentrum werkt met een team van 5 zelfstandige vroedvrouwen en kan beroep 
doen  op  een  nauwe  samenwerking  met  het  UMC  Sint-Pieter  voor  eventuele 
ziekenhuisverplaatsingen.  Het  geboortecentrum bestaat  uit  3  geboortekamers  en  twee 
consultatiebureaus.

Het vroedvrouwenteam biedt een continuïteit van zorg aan in Pass-ages; o.a.:

1. Preconceptionele raadplegingen.

2. Prenatale consultaties.

3. Prenatale infosessies ter voorbereiding op geboorte en ouderschap.

4. Begeleiding en ondersteuning van arbeid en de bevalling.

5. Postnatale zorg en ondersteuning thuis en in Pass-ages.

Pass-ages  is  op  zoek  naar  een  persoon  voor  de  functie  van  medische-en 
zorgcoördinator.trice voor het geboortecentrum.

MISSIE:

De medische en zorgcoördinator.trice is verantwoordelijk voor het implementeren van de 
zorgrichtlijnen die het geboortecentrum heeft vastgelegd en voor het goed functioneren 
van het zorgteam bij het realiseren van deze doelstellingen.

TAKEN:

De verantwoordelijkheid  voor  de medische  coördinatie  omvat  de hieronder  beschreven 
taken:

 Het  organiseren  van  en  toezien  op  de  goede  verloop  van  de  vergaderingen 
binnen het team.

 Het organiseren van de herziening en de bijwerking van de zorgrichtlijnen.

 Toezien  dat  de  beslissingen  van  de  groep  worden  nageleefd  of  zo  nodig 
bijgesteld. 

 Het ontwikkelen van ondersteunende tools die nodig zijn voor een goed verloop 
van de zorg (grafieken, enz.).

 De contactpersoon zijn met het UMC Sint-Pieter.

 Trainingssessies en bijscholingen organiseren voor het team.



 Het verzamelen van gegevens voor een toekomstige statistische analyse.

 Het  behartigen  van  de  belangen  van  de  zelfstandige  vroedvrouwen  en  het 
geboortecentra in samenwerking met de beheersorganen van Pass-ages. 

Besluitvorming  over  richtlijnen  en  zorgkeuzes  geschiedt  op  basis  van  collectieve 
intelligentie en met instemming van het hele team.

PROFIEL EN VEREISTE VAARDIGHEDEN:

 Kennis en ervaring met fysiologische bevallingen.

 Europese Master in Verloskundige Wetenschap.

 Het vermogen om een team te leiden in een omgeving met collectieve intelligentie.

 Goede organisatorische vaardigheden en administratieve nauwkeurigheid.

ANDERE PLUSPUNTEN:

 Goede kennis van het Nederlands en/of het Engels.
 Kennis van collectieve intelligentie en van geweldloze communicatie.
 Goede kennis van open source software.

WIJ BIEDEN:

 Een contract van onbepaalde duur (kan als zelfstandige worden uitgevoerd)
 Werktijd: een derde tijd.
 Bezoldiging volgens de barema's van de vereniging.
 Plaats van tewerkstelling: Brussel.
 Aanvangsdatum contract: februari 2021.
 De vreugde om deel te nemen aan het creëren van een boeiend en innoverend 

project!

Gelieve uw CV en motivatiebrief per e-mail te sturen naar Sabine François:

sabine@pass-ages.be

Kijk voor meer informatie op onze website: www.pass-ages.be

Uiterste datum voor de indiening van sollicitaties: Zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 30 
december 2021.
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