
 

Het OCMW van Ukkel, 

Alsembergsesteenweg, 860 

1180 Ukkel 

 
 

 Zoekt: 

 

EEN KINESITHERAPEUT (m/v) voor de rusthuizen- halftijdscontract voor bepaalde duur van één jaar 

vanaf 1/12/2021. 

Afsluiting: 30/11/2021 

 

Opdracht: 
 

De masseur-kinesitherapeut evalueert de motorische, zintuiglijke, sensoriële en cognitieve vaardigheden om 

de mate van autonomie en prestaties van een persoon te meten. Hij verricht, met de hand of met 

hulpmiddelen, handelingen ten behoeve van de revalidatie, met het doel achteruitgang van de functionele 

vermogens te voorkomen, deze te helpen in stand te houden en, wanneer zij achteruitgegaan zijn, ze te 

herstellen of te compenseren. 

 

Basisactiviteiten van deze betrekking: 
 

 Medisch aspect: 

 Onderhoud / revalidatie van het stappen met als doel het behouden of verbeteren van de 

motorische autonomie. 

 Onderhoud / revalidatie van de psychomotoriek door de bestaande of overblijvende functies te 

stimuleren en de verbeteren. 

 Bronchiale posturale drainage, ademhalingsgymnastiek, gerichte ventilatie; 

 Post-traumatische of post-operatieve revalidatie 

 Bloedsomloopmassage en lymfedrainage; 

 Activo-passieve mobilisatie tegen ankylose en functionele impotentie; 

 Hulp bij de dagelijkse beweging in het gebouw en de directe omgeving 

 Bedlegerige toestand: massage/mobilisatie ter bestrijding van ankylose en doorligwonden 

 Als doorgeefluik fungeren tussen de patiënten en de voorschrijvende arts, teneinde een goede 

continuïteit van de zorg te waarborgen en zich doeltreffend in de werking van de medische 

dienst te integreren; 

 De medische dossiers raadplegen; 

 Dagelijks updaten van het medisch en paramedisch interventiedossier.  

 

 Psychosociaal aspect: 

 Zorgen voor een gemoedelijke relatie tussen de bewoner/kinesitherapeut en de 

bewoner/zorgpersoneel in het algemeen; 

 Versterken van het zelfvertrouwen door motorische revalidatie en verbetering van de 

lichamelijke en intellectuele functies, en dus zo een negatief zelfbeeld van de bejaarde en op 

zichzelf terugtrekken te voorkomen; 

 Menselijk contact bevorderen; 

 Psychologische steun tegenover de dood en passiviteit bestrijden; 

 Bedlegerige toestand: permanente psychomotorische stimulatie; 

 Uitwerken van een gezamenlijk psycho-educatief werkplan samen met de andere leden van de 

zorgteam; 

 Tijd-ruimtelijke oriëntatie/heroriëntatie 
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Profiel: 
 

Vereist diploma: 

 

Diploma van het hoger onderwijs, korte duur: bachelor in kinesitherapie  
 

Vereiste vaardigheden: 

 

 Analyseervermogen; 
 Luistervaardigheid; 
 Contactvaardig; 
 Communicatie; 
 Elementaire schriftelijke en mondelinge kennis van de tweede landstaal (Selor Art. 8 – 10). 
 

 

Wij bieden: 

* Een halftijdscontract voor bepaalde duur van één jaar vanaf 1/12/2021; 

* Dagen jaarlijks verlof + extralegale vakantiedagen, dagen ter compensatie van de zomerdienst; 

* Een gevaloriseerde anciënniteit; 

* Maaltijds cheque 

* Een tussenkomst in de openbare transportkosten (100% voor MIVB en 80% voor andere transporten); 

* Specifieke opleidingen; 

* Een zeer vlotte toegangkelijkheid:  

     - Station Ukkel Kalevoet (+ De Lijn) 

     - Tram/bus: 4/43/51/97/82/98 

 

Gëinteresseerd? 

Stuur dan je motivatiebrief, CV en een KOPIE van uw diploma ter attentie van De Heer M. 

VANDENBERGHEN, secretaris generaal van het OCMW, per mail naar: candidatures@cpasuccle.be 

 

!! De onvolledige kandidaturen zullen niet tegengehouden worden!! 
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