
 
WZC ZONNEWENDE ZOEKT EEN CRA 

 

 
WZC Zonnewende ambieert een kwaliteitsvolle zorg aan 176 residenten, waarvan 85 RVT erkend 
en 28 Assistentie Woningen. 
WZC ZONNEWENDE is een woonzorgcentrum dat onderdeel uitmaakt van Senior Living Group. 
We zijn één van de grootste spelers op de private markt binnen de ouderenzorg, met meer dan 
120 voorzieningen in België 
Met het oog op het opvolgen van onze huidige CRA vanaf 01 april 2021, zijn wij op zoek naar een 
Coördinerend en Raadgevende arts. 

 

Functieomschrijving 

De CRA zal, samen met de directie het zorgteam en de behandelende artsen, nauwlettend 
toezien dat er een coherent en overlegd beleid wordt uitgewerkt, zodat elke bewoner kan 
rekenen op een kwaliteitsvolle medische zorg. 

 

De taken van de CRA zijn de volgende : 

• Medisch beleid en ondersteuning zorgbeleid 

✓ De coördinatie en organisatie van de continuïteit van de medische zorg. 

✓ De coördinatie van medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar 

opleveren voor de bewoners of het personeel. 

✓ In overleg met de behandelende artsen, de coördinatie van het zorgbeleid. 

✓ Het aansturen van een medicatiebeleid o.m. door het opstellen en stimuleren 

van het gebruik van een geneesmiddelenformularium, het stimuleren en het 

faciliteren van een adequaat voorschrijfgedrag, het mee opstellen van een 

medicatieprocedure, een beleid rond verdovende middelen uit te werken en 

adviezen te geven rond specifiek medicatiebeleid naar ouderen toe. 

✓ De CRA organiseert de medische zorgcontinuïteit binnen de woonzorgcentra in 

samenwerking met de huisartsenkring van de zone 

✓ Bemiddelingsfunctie. 

 

 

 



 
• Overleg, communicatie en samenwerking 

✓ Overlegt met de directie over de aspecten eigen aan de functie 
✓ Alle activiteiten van de CRA i.v.m. het zorgteam worden georganiseerd in nauwe 

samenwerking met de hoofdverpleegkundigen 
✓ Het maandelijks bijwonen, op alle wooneenheden, van het multidisciplinair 

bewonersoverleg. 
✓ Staat in voor het doorgeven van de nodige en nuttige kennis aan leidinggevende 

en medewerkers d.m.v. formeel en informeel overleg. 
▪ Overkoepelende CRA- meeting 
▪ Verpleegkundige vergadering 
▪ Palliatief Support Team 
▪ Infectiepreventie 
▪ Bijscholing 
▪ …….. 

 

 

• Ontwikkeling, het uitvoeren en het opvolgen van visie en beleid 
✓ Doorheen alle opdrachten het mee realiseren van de missie/visie en van het 

kwaliteitsbeleid van het woonzorgcentrum. 
✓ Samen met de directie en de diensthoofden mee de kwaliteit van de zorg 

evalueren en de zorg managen door de zorginspanningen mee te sturen en 
zwakke punten in de zorg helpen bij te sturen. 

✓ Het mee opvolgen van de evolutie van de zorgbehoefte van de 
bewonerspolulaties in de woonzorgcentra, mee aansturen van evaluaties, het 
correct hanteren van de juiste meetinstrumenten en het vormen van de 
medewerkers hieromtrent 

✓ Het initiatief nemen bij het uitdenken en/of uitvoeren van nieuwe werkwijzen, 
processen en procedures, zorgprogramma’s, zorgpaden, behandelingsschema’s 
en dergelijke m.b.t. de medische zorg. 

✓ Mee bijdragen tot de oplossing van ethische vraagstukken 
 

 

• Vorming 
✓ De organisatie van bijscholingsactiviteiten waarop alle behandelende artsen 

worden uitgenodigd. 
✓ Het meewerken aan de organisatie van de bijscholingsactiviteiten voor het 

verpleegkundig, verzorgend en paramedisch personeel, alsook aan de uitbouw 
van de algemene hygiëne in de  woonzorgcentra. 

 

 
 



 
Criteria: 

• De CRA dient erkend te zijn als huisarts 

• Uiterlijk 4 jaar na de aanwijzing als CRA dient te beschikken over een attest verkregen na 
het volgen van de specifieke opleidingscyclus erkend door het Agentschap Zorg en 
Gezondheid. 

• De wettelijke voorzienen tijd welke de CRA ten behoeve van het RVT zijn taken dient uit 

te voeren is gemiddeld 2u20 per week per 30 RVT bewoners 

 

Vergoeding 

• De CRA ontvangt op het einde van elk trimester van het RVT, na prestatie van de 

wettelijk voorziene tijd, het wettelijk voorziene honorarium van het voorgaande 

trimester. 

Aanwervingsprocedure  

• Openstaande betrekkingen voor CRA’s moeten aan de Huisartsenkring waarbinnen het 

RVT geografisch ligt gemeld worden. 

• De huisartsenkring moet de openstaande betrekking dan aan haar leden kenbaar 

maken. 

• Sollicitaties gebeuren door een schrijven naar én het RVT én de voorzitter van de 

huisartsenkring. Kandidaten beschikken over een termijn van 30 dagen om hun 

kandidatuur in te dienen. 

• De aanwerving gebeurt door het RVT, maar moet wel gedragen zijn door de 

huisartsenkring. 

• Elk van de huisartsen van het RVT mag aangeschreven worden om zich eventueel 

kandidaat te stellen voor deze functie. 

 
 
 
 

  


