
 

 

Vacature vroedvrouw (deeltijds/voltijds) 
 
Vroedvrouwenpraktijk InTeam op zoek naar jou!  
 
Vroedvrouwenpraktijk InTeam is werkzaam in regio Druivenstreek (Hoeilaart, Overijse, Tervuren, 

Huldenberg…) en Zuid-Brussel (Auderghem, Ukkel, Bosvoorde, Woluwe…). De praktijk is een 

gevestigde waarde in de omgeving en heeft goede contacten met verschillende zorgverleners en 

ziekenhuizen en biedt zorg aan een gevarieerd publiek. 

 

De praktijk richt zich tot zwangere en pasbevallen vrouwen en hun gezin. Hierin worden zowel 

prenatale consultaties en voorbereiding (groep en individueel) als postnatale huisbezoeken en 

consultaties geboden. Daarnaast worden er ook workshops zoals moedergroep, babymassage, 
EHBO… georganiseerd. Er wordt extra aandacht gegeven aan de ondersteuning van borstvoeding. 

Er wordt steeds tijd geboden voor persoonlijke aandacht en ruimte voor individuele invulling en noden 

van de cliënte. 

De praktijk heeft momenteel 4 vroedvrouwen werkzaam. Samen gaan we voor een kwaliteitsvolle 

zorg. We dragen dan ook het Good Practice Logo van de Vlaamse Beroepsorganisatie van 

Vroedvrouwen. 

 

Jobfunctie 
- Prenatale begeleiding en raadpleging; 

- postnatale zorg tot 1 jaar postpartum; 

- borstvoedingsbegeleiding; 

- geven van workshops;  

- de job is flexibel, uiteraard steeds in overleg; 

- avonden, weekends en vakantieperiodes beschikbaar zijn. 

 
Jouw profiel 

- In het bezit van een diploma bachelor vroedvrouw. Extra diploma’s of getuigschriften zijn een 

meerwaarde; 

- ervaring in de eerstelijn is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Enthousiasme is het 

belangrijkste;  

- bereid zijn om extra bijscholingen te volgen en een inloopperiode (o.b.v. mogelijkheden) te 

doorlopen;  

- goede kennis van Nederlands, Frans en Engels; 
- kennis van ICT en werken met software pakket;  

- statuut zelfstandig (in bijberoep) opstarten (ondersteuning bij opstart wordt geboden); 

- zelfstandig kunnen werken; 

- behalen van Good Practice Logo van VBOV vzw (ondersteuning wordt geboden); 

- engagement willen aangaan. 



 

 

Wat wordt er geboden? 
- Aangename werksfeer waarin vertrouwen, respect, communicatie en collegialiteit bovenaan 

staan; 

- een praktijklocatie in Hoeilaart. Het nodige materiaal voor het uitvoeren van de zorgen en 
workshops;  

- goede samenwerking met de regionale ziekenhuizen en andere zorgverleners; 
- ondersteuning opstart zelfstandig in bijberoep; 
- de facturatie en ICT ondersteuning wordt door de praktijk gedaan; 
- een inloopperiode, ondersteuning in opbouw werking in de eerstelijn, ervaring en 

ondersteuning/overleg bij casussen. 
 

Startperiode 
Aanvang april/augustus 2022, bespreekbaar. Inloopperiode bespreekbaar.  

 
Solliciteren? 
Voel je je aangesproken of wil je gewoon graag meer informatie? Neem contact of zend uw 

sollicitatiebrief, CV en foto naar info@inteam-vroedvrouwenpraktijk.be. Neem al eens een kijkje op de 

website www.inteam-vroedvrouwenpraktijk.be.  

 


