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FARES is op zoek naar een Specialist Verslavingszorg (M/V/X) 
voor de preventie van tuberculose in grootstedelijk gebied 
 

Onze organisatie  

De Stichting tegen de Tuberculose en de Respiratoire Aandoeningen (BELTA) is de moederorganisatie 
van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en 
het Fonds des Affections Respiratoires (FARES). Samen werken zij aan de preventie van tuberculose 
in het Brussels Gewest, maar ook in het Waals Gewest en Vlaanderen. Sommige TB-patiënten 
kampen met bijkomende problematieken, waaronder verslaving, wat de kans op een goede 
therapietrouw belemmert. Om dit probleem aan te pakken en de vaardigheden van het personeel 
van FARES/VRGT te versterken, werd een nieuwe functie ‘Specialist Verslavingszorg’ gecreëerd. 
 

Jouw taken en uitdagingen 

 
 Je brengt het netwerk Verslaving in Brussel en de bijbehorende praktische informatie 

(contacten, openingstijden...) in kaart;  
 Je heractiveert de banden met de bestaande sector en ontwikkelt eenvoudige procedures om 

samen te werken;  
 Je zorgt voor de opleiding van de FARES/VRGT-verpleegkundigen (ook uit het Vlaams en 

Waals Gewest), specifiek rond de verzorging, begeleiding en monitoring van patiënten met 
verslavingsproblemen, en dit in nauwe samenwerking met het netwerk;  

 Je ondersteunt onze verpleegkundigen in de zorg voor patiënten met verslavingsproblemen, 
met name via individuele gesprekken;  

 Je ontwikkelt indicatoren en past deze toe om de impact van de versterking van de aanpak 
van verslavingsproblemen bij tuberculosepatiënten te evalueren en de activiteiten te 
monitoren. 
 

Jouw profiel en talenten 

 Diverse diploma’s zijn mogelijk: je bent psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige, of 
maatschappelijk werker; 

 Je hebt minstens 3 jaar beroepservaring op het gebied van drugsmisbruik; 
 Ervaring met een kwetsbaar publiek of met het beheer van projecten/strategieën voor 

preventie en gezondheidsbevordering is een pluspunt; 
 Je kan bouwen op een goede kennis van de Brusselse regio en het verslavingsnetwerk; 
 Je legt makkelijk contact, zowel met patiënten als met collega's en partners; 
 Je werkt zelfstandig met een sterk gevoel voor organisatie; 
 Je bent bereid om af en toe te reizen in Wallonië en Vlaanderen; 
 Je haalt je energie uit dienstverlening, luisteren en menselijk contact; 
 Je bent tweetalig Frans / Nederlands.
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Wij bieden jou 

 Voltijds of 4/5 contract van onbepaalde duur 
 Startdatum: 1 april 2023 
 De mogelijkheid om 1 dag per week te telewerken. 

Solliciteren en selectieprocedure 

Ben jij de kandidaat die we zoeken? Stuur dan zo snel mogelijk je CV en sollicitatiebrief naar Lilas 
Weber (lilas.weber@fares.be), FARES, Hoogstraat 290 te 1000 Brussel.  Voor meer informatie kan je 
terecht op het nummer 02 512 29 36. 
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