Vacature
Verantwoordelijke patiënt-gerelateerde projecten binnen
de Belgische Cardiologische Liga
De Belgische Cardiologische Liga is een nationale vereniging die strijdt tegen hart- en vaatziekten, de
voornaamste doodsoorzaak in België en wereldwijd. De missie van de Liga is om de gezondheid en de
levenskwaliteit van de Belgen te verbeteren. Binnen deze doelstelling richt de Liga zich op cardiovasculaire
preventie en ondersteunt ze patiënten en hun families tijdens de verschillende stadia van hun ziekte.
We werken aan preventie via voorlichtingscampagnes omtrent verschillende risicofactoren en hartkwalen,
maar ook door middel van opsporingssessies. De campagnes zijn zowel gericht op het brede publiek als op
hartpatiënten. Deze preventie is gratis en toegankelijk voor iedereen.
De Liga ondersteunt patiënten met hart- en vaatziektes en hun families door naar hen te luisteren en hun
behoeftes te anticiperen en tegemoet te komen.
Wat bieden we aan?
✓ Een contract van onbepaalde duur
✓ Ons kantoor bevindt zich op een steenworp van het mooie Flageyplein te Brussel
✓ Een kleinschalig team met een “start-up mindset” dat werkt aan grote projecten

Wat houdt de rol in?
✓ U bent verantwoordelijk voor alle patiënt-gerelateerde projecten. Wat houdt dat in?
✓ U verzorgt het contact met patiënten via telefoon en e-mail
✓ U bent de contactpersoon voor hartpatiënten en patiëntenverenigingen in België
✓ U bent verantwoordelijk voor het ‘Patiënt Comité’ binnen de Liga
✓ U werkt samen met de patiëntenverenigingen om gezamenlijke acties te coördineren
✓ U opent nieuwe fora met als doel om patiënten beter te informeren, te sensibiliseren en op tijd te
screenen
✓ U zet zich in om de relatie tussen patiënt/cardioloog/huisarts/verpleegkundige te verbeteren
✓ U staat in voor het creëren van nieuwe projecten met en voor patiënten
Wie ben jij?
✓ Nederlandstalig (moedertaal) met een goede kennis van de Franse taal
✓ U heeft minimaal een Bachelor-diploma Verpleegkunde. Hebt u reeds ervaring op de
dienst cardiologie? Dat is een pluspunt!
✓ U bent op zoek naar een nieuwe manier om in contact te staan met patiënten en hen te
ondersteunen tijdens hun ziekteproces.
✓ U bent creatief & proactief
Heeft u interesse in deze vacature? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met Sandrine Daoud
via: sandrine.daoud@liguecardioliga.be
Kandidaturen dienen te worden ingediend voor 24/01/2021

Meer informatie: https://www.liguecardioliga.be/belgische-cardiologische-liga/

