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Vrijwillige arts voor de griepvaccinatiecampagne in de noodopvangplaatsen  

CONTEXTE 

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als 

onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universeel recht op 

gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt de zorg voor kwetsbare groepen die uit de 

reguliere zorgboot vallen. Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en 

geografische obstakels weg, waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken. 

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang 

toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen 

zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen 

(in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg 

of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten. 

De Brusselse projecten volgen deze zienswijze met één enkel doel: de effectieve zorgtoegang in Brussel 

verbeteren via een globale en multidisciplinaire benadering. 

Het project Noodopvang werkt hieraan mee door hun steun aan de organisaties die het hele jaar door 

instaan voor de noodopvang in Brussel. Via dit project helpen ze mee aan het zorgaanbod voor de 

opgevangen personen – met speciale aandacht voor de personen zonder effectieve zorgtoegang. - via 

medische consultaties en vaccinaties, bovenop de psycho-medisch-sociale activiteiten in elk centrum. 

DOELEN VAN HET PROJECT 

Via Noodopvangcentra willen we de toegang tot gezondheidszorg verbeteren voor de personen die 

opgevangen worden in de noodopvangcentra van Brussel-Hoofdstad. 

Met onze aanwezigheid in de noodopvangcentra willen we: 

 kwaliteitsvolle medische noodconsultaties aanbieden aan personen zonder effectieve 

zorgtoegang EN die een medische consultatie nodig hebben; 

 griepvaccins aanbieden; 

 de opgevangen personen bewust maken van hun recht op toegang tot gezondheidszorg in 

België. 

In afwachting van het bereiken van dit doel, en naast onze acties op het terrein, werkt de 

Noodopvangploeg samen met de verpleegkundige- en sociaal medewerkers van het centrum, voor de 

psycho-sociale opvolging van de personen in de consultaties, om hun gezondheidszorgtoegang op 

middellange en lange termijn te verbeteren. De ploeg helpt samen met de partners de hele tijd ook 

mee met het verzamelen van gegevens, voor evaluatie van het project en als voeding voor de 

pleidooien van DvdW-B voor een universele medische dekking.     

DOEL VAN DE FUNCTIE 

De arts vaccineert de patiënten en werkt nauw samen met de permanentieploeg: vrijwillige 

onthaalmedewerkers van DvdW-B en de verpleegkundig- en sociaal medewerkers van het centrum. 
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DETAIL VAN DE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

De arts wordt bij het uitoefenen van de taken ondersteund door de Medische referent van het 

project en de projectverantwoordelijke. 

Voor de start van de vaccinaties: 

 het medisch kabinet klaarzetten (materiaal, farmacie, papieren, enz.). 

 Deelnemen aan de avondbriefing om op de hoogte te zijn van alle informatie om de 

patiënten goed te kunnen opvangen voor hun vaccinatie; 

Tijdens de consultaties: 

 aandacht voor de patiënt: medische anamnese, vaccinatie; 

 samen met de vrijwillige onthaalmedewerkers van DvdW-B en de verpleegkundig-sociale 

ploeg van het centrum, de patiënten bewust maken van hun recht op effectieve 

gezondheidszorgtoegang; 

 Nauw samenwerken met de rest van de ploeg in het centrum voor een goed tijdsbeheer bij 

het vaccineren. 

Aan het eind van de vaccinaties: 

 het medisch kabinet opruimen en nagaan of er voldoende materiaal overblijft voor de 

volgende vaccinatieronde; 

 Deelnemen aan de debriefing van de ploeg om de nodige informatie mee te delen. 

UW PROFIEL 

Opleiding: in België erkend artsendiploma (RIZIV-nr.), gespecialiseerd in de algemene geneeskunde of 

assistent algemene geneeskunde en ingeschreven in de Belgische orde der artsen; werktaal: Frans; 

 beschikbaarheid: van eind oktober tot eind december 2020: 2 ochtenden/ namiddagen/ 

avonden per maand EN 1 namiddag voor opleiding;   

 vereiste kwaliteiten: werken in een ploeg, zin voor menselijk contact, luisterbereid en 

geduldig. 

BESCHIKBAARHEID: van eind oktober tot eind december 2020: 2 ochtenden/ namiddagen/ 

avonden per maand EN 1 namiddag voor opleiding. 

WIJ BIEDEN 

 De kans om deel uit te maken van de actieve vereinging Dokters van de Wereld België;  

 Integratie in een ploeg van professionele gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de 

slachtoffers van uitsluiting, in België en de rest van de wereld; 

 Opleiding, briefing en omkadering: 

- de waarden van Dokters van de Wereld-België en opleiding tot uw taak als vrijwilliger; 

- de mogelijkheid om deel te nemen aan reflectiegroepen in verband met de 

Noodopvangplaatsen; 

- Brusselse interprojectopleidingen, volgens wensen en beschikbaarheid; 

 Terubetaling van de transportkosten. 

CONTACT 
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engagement@doktersvandewereld.be 

HEEFT U INTERESSE ? 

Wil je ons team graag versterken, stuur uw een online sollicitatie door het daarvoor bestemde 

formulier. 

Dokters van de Wereld zet zich in voor gehandicapten en strijdt tegen elke vorm van discriminatie. Uw 

gegevens worden elektronisch bewaard en vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens in verband met 

deze kandidatuur, worden gedurende 6 maanden bewaard. Uitsluitend de personen die door ons 

Algemeen Vertrouwelijkheidscharter bevoegd geacht worden, hebben toegang tot uw gegevens voor 

strikt interne doeleinden. 
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