Het Limburgs Initiatief voor Therapie en integrale Personenzorg - Groep LITP, is een
samenwerkingsverband tussen diensten actief in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en
psychosociale revalidatie in Limburg. Wij richten ons op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
met psychosociale en/of psychiatrische ondersteuningsbehoeften. Het kan gaan om korte of
langdurige psychosociale en/of psychiatrische behandelingen en begeleidingen gericht op een
maximaal herstel.

Voor het onze CGG vestiging in Beringen en Overpelt zoeken wij vanaf 1-2-2018

2 Kinder- en jeugdpsychiaters – teamartsen
Respectievelijk 16u en 12u (combinatie is mogelijk)

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg LITP is een multi-disciplinaire dienst waar, in
teamverband, aan ambulante niet-urgente psychiatrische, psychologische en sociale zorgverstrekking
wordt gedaan. In onze teams werken we met meerdere disciplines samen om de ambulante
geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren te organiseren vanuit een zorg op maat
gedachte. Onze medewerkers zijn therapeutisch geschoold en ook hier streven we naar differentiatie
en complementariteit. In het zoeken naar het geschikte antwoord op de zorgvraag van de cliënt
vertrekken we hierin steeds vanuit een dialoog zowel met de cliënt, zijn omgeving als met de bredere
context.
In onze vestiging van Beringen hebben we sinds 20 jaar een intensieve samenwerking met de lokale
besturen van West-Limburg in de ‘Kind in Nood’ werking. Hier richten we ons specifiek op de
doelgroep kwetsbare kinderen en jongeren met een (risico op het ontwikkelen van) GGZproblematiek in combinatie met een kwetsbare en kansarme context.
Ambulante geestelijke gezondheidszorg is een uitdagende maar boeiende opdracht in het brede veld
van zorg voor kinderen en jongeren. CGG LITP kiest er voor om dit te doen samen met de partners in
Ligant, het Limburgse netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren en in
samenwerking met de partners binnen integrale jeugdhulp.

Aanbod: We bieden een contract als zelfstandige met forfaitaire vergoeding voor teambespreking,
beleidsparticipatie en administratie. We trachten een goede werking van zelfstandige artsen te
faciliteren door ondersteuning op vlak van onthaal en secretariaat.
Informatie: Voor meer toelichting kan u contact opnemen met Ann Pepermans, Kinder- en
jeugdpsychiater en doelgroep-arts CGG K&J op 089/329777 of a.pepermans@groeplitp.be
Kandidatuur: Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met uitgebreid CV uiterlijk 10 januari 2018
t.a.v. Jo Gommers, algemeen directeur j.gommers@groeplitp.be

Functieprofiel
Algemeen doel van de functie:
 De teamarts staat in voor het patiëntenbeleid binnen zijn team.
 Hij/Zij is samen met de teamcoördinator verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit
van de geboden dienstverlening conform de beleidsafspraken op het niveau van de doelgroep
of afdeling.
 Hij/Zij is samen met de teamcoördinator verantwoordelijk voor het mee opvolgen van de
afspraken rond het patiëntenbeleid binnen het zorgcircuit K&J LITP.
Functiedomein 1: Patiëntenbeleid
o

De teamarts zet, waar nodig in overleg met collega teamartsen, het patiëntenbeleid uit
binnen zijn team, verduidelijkt taken en verantwoordelijkheden, legt mee inhoudelijke
accenten, bewaakt gemaakte beleidsafspraken.

o

De opstelling, voortgangsbewaking en eindevaluatie van het handelings- of
behandelplan voor elke patiënt gebeurt door het multidisciplinaire team, onder zijn
leiding.

o

Bij discussie beslist de teamarts over de toegang tot en afsluiten van het zorgaanbod.

Functiedomein 2: Kwaliteit medische dienstverlening
o

De teamarts waakt in samenspraak met de teamcoördinator over de multidisciplinaire
benadering en het complementair samenwerken van de verschillende disciplines zowel
met het oog op een zorgvuldige diagnostiek en indicatiestelling als bij het opstellen van
het handelings- of behandelplan, rekening houdend met de behandelmogelijkheden van
het team en de mogelijkheden van de patiënt en zijn netwerk. Het formuleren van
heldere doelstellingen, het bewaken van de voortgang en tijdig afsluiten van de
behandeling zijn belangrijke aandachtspunten.

o

Hij/Zij waakt over de specifiek somatische en psychiatrische aspecten, volgt de
farmacologische behandeling op, stemt deze af met het beleid van de huisarts en waar
nodig met een ander behandelend psychiater.

o

Hij/Zij is verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van een kwaliteitsvol medisch
dossier/EPD en volgt samen met de teamcoördinator de kwaliteitsindicatoren op. De
teamarts regelt het inzagerecht en begeleidt externe auditors bij hun toegang tot het
patiëntdossier.

o

Hij/Zij volgt de samenwerking op met verwijzers, huisartsen en behandelende artsen
doorheen de verschillende stappen binnen een zorgtraject.

o

Hij/Zij schrijft de vereiste medische getuigschriften.

o

Hij/zij volgt mee de wetenschappelijke ontwikkelingen op met betrekking tot evidence
based practices.

o

Hij/Zij staat open voor nieuwe ontwikkelingen en werkt deze samen met de
teamcoördinator uit.

o

Hij/zij adviseert de teamcoördinator in de teamsamenstelling, VTO-behoeften en
takenpakket.

