
Met een team van 360 artsen en 3150 medewerkers is het Jessa Ziekenhuis één van de 
grotere ziekenhuizen in Vlaanderen. Jessa telt 4 campussen in Hasselt en Herk-de-Stad.  

Samen met het Sint-Franciscus ziekenhuis (Heusden-Zolder) het az Vesalius Ziekenhuis 
(Tongeren) en het Sint-Trudo Ziekenhuis (Sint-Truiden) maakt ons ziekenhuis deel uit van het 
locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk Zuidwest-Limburg. Dit samenwerkingsverband laat 
ons toe om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden, gespecialiseerde multidisciplinaire teams in te 
zetten en middelen doelmatig aan te wenden.  

Warme, veilige en kwalitatieve zorg staan hierbij voor onze patiënten en hun familie steeds 
centraal. 

 

Om onze ambities waar te maken binnen ons netwerk zijn we momenteel op zoek 
naar een: 

 
Verpleegkundig ziekenhuishygiënist (m/v), 
COD - 100%  
 
Functie 
 
Als lid van het team ziekenhuishygiëne sensibiliseer, ondersteun en coach je alle medewerkers 
binnen het ziekenhuis bij het voorkomen, signaleren en bestrijden van ziekenhuisinfecties. Je bent 
het aanspreekpunt bij vragen, problemen en opmerkingen in verband met ziekenhuishygiëne en je 
volgt dit verder op. Je bepaalt tevens mee het beleid rond infectiepreventie. Hieraan wordt 
vormgegeven door: 
 

• het herkennen en verbeteren van situaties die een besmettingsrisico geven; 
• het opstellen van hygiënevoorschriften en richtlijnen; 
• het geven van opleiding en (beleids)adviezen; 
• het toezien op de uitvoering van hygiënemaatregelen; 
• het registreren van infecties en het houden van hygiëne-audits; 
• het voorkomen, herkennen, beschrijven en bestrijden van individuele gevallen van 

ziekenhuisinfecties of van de epidemische verheffingen daarvan. 
• het uitwisselen van informatie en ervaringen uit met andere instellingen binnen het kader 

van een samenwerkingsplatform op het gebied van ziekenhuishygiëne. 
 
Aangezien we steeds nauwer zullen samenwerken met de andere ziekenhuizen van het Klinisch 
netwerk Zuidwest Limburg en de residentiële collectiviteiten en andere actoren van de 
eerstelijnsgezondheidszorg in de regio, kan het voorkomen dat je op verschillende locaties werkt om 
bovenstaande opdrachten uit te voeren. 
 
Voor een uitgebreide functiekaart kan je contact opnemen met Sophie Moniquet 
(sophie.moniquet@jessazh.be) 
 
Profiel 
 



• Je bent bachelor in de verpleegkunde, aangevuld met een diploma van master in de 
verpleegkunde en vroedkunde, in het management en beleid van de gezondheidszorg of in 
de volksgezondheid/epidemiologie. 

• Je hebt een opleiding gevolgd van 250u inzake ziekenhuisinfecties en ziekenhuishygiëne, of 
je bent bereid om een dergelijke opleiding te volgen. 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden om multidisciplinair te 
kunnen samenwerken. 

• Je kunt zelfstandig en flexibel werken. 
• Je bent administratief sterk en kan vlot overweg met de office toepassingen. 
• Je beschikt over een rijbewijs B en bij voorkeur over een eigen wagen 

 
Aanbod 
 
Wij bieden je een fulltime tewerkstelling voor onbepaalde duur binnen de dienst ziekenhuishygiëne 
met 

• de mogelijkheid om vanuit een bredere context, ziekenhuisbreed, jouw kennis opgedaan 
tijdens je masterdiploma in praktijk om te zetten, 

• de kans om zelfstandig initiatieven en processen uit te werken, 
• kortom, een boeiende en gevarieerde functie binnen een enthousiast team waar ook ruimte 

gegeven wordt voor groei, creativiteit, opleiding en vorming. 
 

Daarnaast bieden wij jou ook 
• een concurrentieel verloningspakket op masterniveau 
• hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en maaltijdcheques, 
• een vlotte bereikbaarheid waarbij wij tussenkomen in de kosten van je woon- werkverkeer. 

Bij gebruik openbaar vervoer is dit zelfs 100%. 
 
Interesse? 
 
Bezorg ons dan zo snel mogelijk je kandidatuur (motivatiebrief, cv en kopie van diploma) door online 
te solliciteren via onze website www.ikvraaghetaan.be vóór 31 juli 2021. 
 
Voor meer informatie i.v.m. de functie kan je contact opnemen met Door Jouck, Ziekenhuishygiënist, 
op het nummer 011 33 57 92 – mail door.jouck@jessazh.be of met Dr. Koen Magerman, Klinisch 
bioloog en ziekenhuishygiënist op het nummer 011/33 82 42 – mail koen.magerman@jessazh.be 
 
Voor bijkomende informatie betreffende de selectieprocedure kan je contact opnemen met Sophie 
Moniquet, Medewerker Werving & Selectie, op het nummer 011 33 52 10 – e-mail 
sophie.moniquet@jessazh.be 
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