
 

 

 

 

 

Vacatures in AZ Klina 

 

AZ Klina is het acuut referentie- en revalidatieziekenhuis voor patiënten en verwijzers uit de regio 

Noord-Antwerpen. Het ziekenhuis telt 581 bedden. AZ Klina is een innovatieve en lerende organisatie 

die kwalitatief hoogstaande zorg biedt en die continu wil verbeteren. We zetten in op een sterk 

uitgebouwde afdeling oncologie met radiotherapie en borstkliniek, centrum voor robotheelkunde, 

pijnkliniek, neurologisch centrum, cardiale revalidatie met gespecialiseerde medewerkers gaan elke 

dag “Voluit voor Zorg”! Dankzij doorgedreven opleiding en training kunnen zij bij ons hun sterkste 

kant verder te ontwikkelen. Daarbij houden we altijd rekening met wat zij zelf belangrijk vinden.  

Op dit moment zijn wij op zoek naar een  

 

Psycholoog oncologisch team 

 

Functieomschrijving 

 

Als psycholoog van het oncologisch team sta je in voor het begeleiden, behandelen en/of 

ondersteunen van de patiënt met psychische en/of socio-emotionele problemen om het 

psychosociaal welzijn te verbeteren. 

Je staat in voor het verzorgen van de begeleiding, individueel of in groep, van gehospitaliseerde of 

ambulante kankerpatiënten en hun naasten in nauwe samenwerking met andere zorgverleners, 

zowel intra- als extramuraal : 

• psychosociale screenings opzetten ten einde een accuraat inzicht te krijgen in de specifieke noden 

van de patiënt 

• het begeleiden van de patiënt gedurende de behandeling en de ambulante nazorg ifv de pathologie 

• inzicht geven aan de patiënt over het probleem en de oplossing  

• het begeleiden van patiëntengroepen bij specifieke thematiek 

• het ondersteunen bij acute bijzondere psychologische interventies 

• deelnemen aan transmurale samenwerkingen (St Jozef, Coda, Iridium, collega's,…) 

• het organiseren van infosessies in kader van de preventie van psychologische klachten 

• sensibiliseren van zorgverleners  voor het opvangen van noodsignalen, voor het bespreekbaar 

maken van emotionele en psychosociale problemen ten gevolge van de ziekte en voor het omgaan 

met deze problemen 

 

 

 



 

 

Profiel 

 

• diploma master of licentiaat in de psychologie, richting klinische psychologie 

• grote interesse en affiniteit met de doelgroep : oncologische patiënten  

• bereid ook taken op te nemen binnen het palliatief support team 

• goede kennis van MS Office toepassingen 

• sterk empatisch vermogen 

• verantwoordelijk 

• zelfbewust 

• gericht op samenwerken 

• leergierig 

• probleemoplossend en analytisch denken 

• professioneel 

 

Aanbod 

 

• een gevarieerde functie in een dynamische omgeving 

• arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (vervangingsovereenkomst) 

• diverse tewerkstellingspercentages mogelijk 

 

 

Interesse? 

Neem voor een functiebeschrijving en meer info geheel vrijblijvend contact op met :  

Personeelsdienst AZ Klina 

Katrin Grooten, personeelsverantwoordelijke 

Augustijnslei 100 

2930 Brasschaat 

tel. 03/650.50.03 

katrin.grooten@klina.be  

Of solliciteer via www.azklina.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


