
De vzw Limburgs Oncologisch Centrum (LOC) is een samenwerking tussen het Jessa Ziekenhuis 
(Hasselt) en Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk) wat betreft de organisatie van radiotherapie. Er zijn 
bestralingsfaciliteiten op campus Virga Jesse en ZOL. Het LOC is een overlegplatform aangaande 
oncologie. 
De administratieve zetel is in het Jessa Ziekenhuis. 

 
Om onze ambities waar te maken zijn we momenteel op zoek naar een:  
  
COÖRDINEREND HOOFDVERPLEEGKUNDIGE LOC (M/V)  
Voltijds, contract onbepaalde duur 
  
FUNCTIE: 
Als coördinerend hoofdverpleegkundige LOC verzeker je het goed functioneren van de 
bestralingseenheden op campus Virga Jesse, Jessa ziekenhuis en campus Sint-Jan, Ziekenhuis Oost-
Limburg, teneinde de kwaliteit van de zorgverlening te optimaliseren. Concreet heb je volgende 
opdrachten:  
 
Organisatie van de dienst: 

• Je coördineert de processen en projecten over de sites Jessa en ZOL 
• Je waarborgt de uniforme werking over beide sites (afspraken en regels) rekening houdende 

met de diverse arbeidsreglementen 
• Je staat in voor de organisatie van de bestralingseenheid op beide sites door het opmaken en 

superviseren van de planning en werkverdeling van medewerkers binnen deze entiteiten; 
• Je past de opgestelde planningen aan de behoeften van de afdeling aan om te voorzien in de 

continuïteit van de zorgverlening; 
• Je stuurt en motiveert de medewerkers door het maken van duidelijke afspraken en het 

uitzetten van praktische regels, protocollen en staande orders; 
• Je adviseert of beslist in overleg met het clustermanagement Jessa/divisiemanager ZOL over 

de uitvoering van het personeelsbeleid (invulling vacatures, personeelsbezitting, ontslag, ..)  
 

Optimaliseren van de processen en werking: 

• Je bespreekt met het management en het managementcomité de beleidsdoelstellingen voor 
de afdeling en implementeert ze 

• Je bespreekt met het management en het managementcomité de investeringen, 
(ver)bouwprojecten en verbeteringsprojecten voor de afdeling en staat mee in voor de 
realisatie en de opvolging van deze projecten 

• Je bent  verantwoordelijk voor het personeelsbeleid;ism management en in respect voor de 
geldende afspraken per locatie (arbeidsreglement, …)  

• Je zoekt mogelijkheden om de werking van de entiteiten en de kwaliteit van de 
dienstverlening te optimaliseren 

• Je bent samen met de stafmedewerker/zorgcoördinator ZOL verantwoordelijk voor 
kwaliteitsbewaking en de patiëntveiligheid in het LOC 

• Je zoekt mogelijkheden om de efficiëntie van de eenheid te optimaliseren en formuleert 
verbeteringsvoorstellen aan het management en implementeert deze; 

• Je bent op de hoogte van ontwikkelingen binnen de radiotherapie; 
 

Beheer en werking van de afdeling:  

• Je bewaakt samen met de artsen de productie en performantie van het LOC 
• Je wisselt informatie uit met de andere diensten en medewerkers in de instelling voor de 

coördinatie van activiteiten 



• Je lost de problemen (vb. klachten) i.v.m. het functioneren van de eenheid op; 
• Je hebt minstens maandelijks gestructureerd overleg met de campusverantwoordelijke en de 

manager van elke fysieke eenheid. Dit betreft: 
o people management 
o logistiek beheer 
o procesafstemming 

• Je superviseert en neemt actief deel aan het kwaliteitsbeleid in samenwerking met de 
directeur LOC 

• Je neemt initiatieven ter optimalisatie van de dienstverlening aan patiënten. 
• Je maakt deel uit van het management comité LOC 
• Deelname aan de werkgroep radiotherapie van de VVRO wordt aangemoedigd 
• Je neemt deel aan het stafoverleg LOC en aan andere interdisciplinaire of eenheid 

overstijgende overlegorganen (vb. met artsen, collega’s, directie) om de zorgkwaliteit en de 
samenwerking te verbeteren 

• Je bent mede verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van het toegewezen budget. 
 
 

PROFIEL: 
 

• Je beschikt over een Bachelor Verpleegkunde aangevuld met een licentie/master of een 
kaderopleiding  

• Je hebt minstens 3 jaar ervaring als leidinggevende 
• Kennis van radiotherapie en oncologie is een meerwaarde  
• Een opleiding Stralingsprotectie en een postgraduaat Oncologie zijn pluspunten, zoniet dienen 

deze na aanwerving worden gevolgd.  
 

AANBOD JESSA:  
Wij bieden je een boeiende, gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor 
creativiteit, opleiding en vorming. Je kan gratis aansluiten bij onze collectieve hospitalisatieverzekering 
en hebt recht op maaltijdcheques. 
Bijkomende voordelen: groepsverzekering, vlotte bereikbaarheid, terugbetaling woon-werkverkeer, bij 
gebruik openbaar vervoer 100% terugbetaling. Omdat we de gezondheid van onze medewerkers 
belangrijk vinden, bieden we een waaier van programma’s aan die je gezondheid bevorderen. 
Je relevante ervaring kan een rol spelen in het bepalen van je salaris. 
  
  
INTERESSE? 
Bezorg ons dan je kandidatuur 18 november 2019 door online (cv, motivatiebrief en kopie van je 
diploma) te solliciteren via onze website www.ikvraaghetaan.be 

Voor meer informatie i.v.m. de functie kan je terecht bij dr. Bulens, Medisch coördinator LOC, T 011 
33 72 01, paul.bulens@jessazh.be  

Voor informatie omtrent de selectieprocedure of opvragen van de functiekaart kan je contact 
opnemen met Petra Maes, medewerker werving & selectie, tel : 011 33 52 46 of email : 
petra.maes@jessazh.be  
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