Vacature nummer: 4713
Werken voor ZNA is deel uitmaken van een vooruitstrevend netwerk van 9 ziekenhuizen in de
regio Antwerpen. Je wordt er als medewerker uitgedaagd om je te ontwikkelen tot
waarde(n)volle professional in jouw vakgebied. Daarbij staan kwaliteitsvolle en toegankelijke
zorg centraal. Samen met 6000 collega’s gaan we voor een klantgerichte aanpak in een
innovatieve omgeving waarin je dagelijks van elkaar leert en samen groeit. Aan Park Spoor
Noord bouwen we momenteel een gloednieuw ziekenhuis: ZNA Cadix. Het wordt een state-ofthe-art ziekenhuis dat op alle vlakken klaar zal zijn voor de toekomst: baanbrekend,
hoogtechnologisch en duurzaam.
Voor haar site ZNA UKJA zoekt ZNA (ZiekenhuisNetwerk Antwerpen, Universitaire Kinder- &
Jeugdpsychiatrie Antwerpen) een Kinder- & Jeugdpsychiater – deeltijds - voor de afdeling
Adolescenten, Site Middelheim, zorgeenheid Adolescenten crisisinterventie. ZNA biedt je
een overeenkomst aan van zelfstandige arts te starten met onmiddellijke ingang of in
onderling overleg.

Wat wordt jouw uitdaging?

















Je onderzoekt, diagnosticeert en behandelt psychopathologie bij infants, kinderen en
adolescenten. Globaal betreft het de aandoeningen zoals beschreven in de actuele
internationale classificatiesystemen zoals DSM 5, ICD 10, Zero to Tree (R). Specifiek richt
de kinder- en jeugdpsychiatrie zich op die jeugdigen waarbij de aandoeningen samengaan
met ernstig lijden, slechte prognose – o.a. risico op vroegtijdig overlijden, verstoorde
verdere ontwikkeling, invaliderende handicap, sociaal disfunctioneren of risico voor de
veiligheid en integriteit van anderen.
Je participeert in de behandeling van ernstige verstoringen in relaties tussen volwassenen
en jeugdigen ook al hebben deze verstoringen nog geen manifeste individuele
psychopathologie als gevolg.
Je adviseert op domeinen van ontwikkeling van jeugdigen en ondersteunt ouders,
leerkrachten en andere zorgverstrekkers in hun opvoedkundige rol;
Je kan het systeem van jeugdwelzijn en justitie adviseren en voert in dit kader, op hun
verzoek, onderzoek van jeugdigen uit.
Je participeert in preventie door middel van vroegtijdige identificatie van infants, kinderen,
adolescenten at risk, op basis van haar/zijn kennis over normale ontwikkeling en daarmee
samenhangende beschermende en risicofactoren.
Je stuurt het beleid en het multidisciplinaire team aan dat de zorg bepaalt van jongeren.
Deze multidisciplinaire samenwerking kan zowel met interne als externe partners zijn.
Je participeert actief in de medische staf om het beleid van ZNA-UKJA vorm te geven.
Je hebt een interdisciplinaire ingesteldheid (hypothesetoetsend, ruimte laten voor inbreng
van anderen maar beslissingen nemen waar nodig, loyaliteit naar het team en ZNA-UKJA,
inzicht hebben in het werkgebied van de andere disciplines).
Je kan kritisch reflecteren over je eigen handelen (teamoverleg, intervisie,
waarderingsgesprekken,…).
Je handelt deontologisch correct met aandacht voor het beroepsgeheim, rechten van het
kind en wet patiëntenrechten, gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke info, en hebt respect
voor en werkt samen met de collega's.
Je zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van recente wetenschappelijke inzichten in het
vakgebied (via vorming en literatuur).
Je volgt de gedragscode van ZNA-UKJA.
Je zorgt mee voor de financiële gezondheid van de dienst, zodat de beschikbare middelen
zo efficiënt mogelijk ingezet worden ten behoeve van de zorg van de jongeren.
Je draagt de eindverantwoordelijkheid over de patiëntenzorg
Naast de specifieke opdracht in de zorg voor jeugdigen ben je een noodzakelijke partner in
het onderzoek naar en van de werkzaamheid en de doelmatigheid van het zorgaanbod voor
jeugdigen met psychopathologie. Dit betreft o.a. onderzoek inzake etiologie, diagnostiek,

behandeling en preventie enerzijds en gezondheidseconomische evaluatie en
maatschappelijke noden van het zorgaanbod anderzijds.

Wat vragen we?













Je bent in het bezit van een diploma arts-specialist in de Kinder- & Jeugdpsychiatrie (of je
zal deze in de loop van 2017 behalen).
Je hebt enkele jaren ervaring met acute crisisinterventie en forensische werking binnen de
kinder- & jeugdpsychiatrie.
Je beschikt over een brede kennis van diagnostische en therapeutische vaardigheden
noodzakelijk voor deze complexe doelgroepen.
Affiniteit met de forensische doelgroep en minderjarige zedendelinquenten vinden wij een
pluspunt.
Je hebt een goede kennis van het Nederlands; meertaligheid is welkom.
Je bent een teamgerichte persoonlijkheid.
Je hebt aandacht voor kwaliteit en continuïteit.
Je kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
Je hebt een collegiale attitude naar de collega’s.
Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in je werk.
Je herkent jezelf in de ZNA-kernwaarden: met jouw klantgerichte en positieve
ingesteldheid hou je mee onze reputatie hoog. Je handelt op een respectvolle manier, bent
gemotiveerd en betrokken in jouw werk. Daarbij ben je kostenbewust en resultaatgericht.
Je bent als leidinggevende in je dagelijks functioneren gefocust op:
 een open en duidelijke communicatie;
 opvolging;
 empowerment van medewerkers;
 competentie-ontwikkeling;
 een constructieve en aangename werksfeer binnen je team.

Wat bieden we?




Een functie bij de grootste zorgverstrekker in België. ZNA staat voor toegankelijke en
kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
ZNA biedt je een statuut als zelfstandige aan voor een deeltijdse (60%) invulling.
De start van je tewerkstelling is in onderling overleg.

Geïnteresseerd?
Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden.
Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.
Je kan je kandidatuur met cv, referenties en diploma (met vermelding van het
vacaturenummer) richten aan: Niels Vrijsen, HR medewerker Rekrutering, via email:
niels.vrijsen@zna.be
Je kandidatuur zal bezorgd worden aan:
Dr. Linda Van Grootel, medisch diensthoofd ZNA UKJA Middelheim
Dr. Dirk Stockman, hoofdarts ZNA Middelheim
Dr. Katrien Bervoets, algemeen medisch directeur ZNA
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij: Dr. Linda Van
Grootel, medisch diensthoofd ZNA UKJA Middelheim, telefoonnummer: + 32 3 280 49 00 of
email: Linda.VanGrootel@zna.be
Je vindt meer informatie over ZNA op www.zna.be

