VACATURE IN HET CGG MANDEL EN LEIE
Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie vzw is een organisatie met een 60-tal
werknemers actief in het behandelen en begeleiden van personen met een psychische en/of
psychiatrische problematiek.
We bieden ambulante therapie aan de verschillende leeftijdsgroepen vanuit de vestigingen te
Kortrijk, Menen, Izegem, Tielt en Waregem.
Onze equipes bestaan uit psychiaters, masters in de psychologie, bachelors in de toegepaste
psychologie en maatschappelijk werkers. Zie ook www.cggml.be

Ter versterking van de multidisciplinaire teams, in één of meerdere vestigingen, zijn we
op zoek naar een

KINDERPSYCHIATER
in dienst of op zelfstandige basis
aantal uren in overleg af te spreken

Functieomschrijving










De opstelling, voortgang en eindevaluatie van het behandelplan voor elke cliënt
gebeurt door het multidisciplinair team, onder uw verantwoordelijkheid.
U waakt, in samenspraak met de doelgroepcoördinator, 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 cliënt en zijn netwerk. Het formuleren van heldere
doelstellingen, het bewaken van de voortgang en tijdig afsluiten van de
behandeling zijn belangrijke aandachtspunten.
U ziet toe op 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.
U bent verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van een kwaliteitsvol
medisch dossier (EPD) en volgt, samen met de doelgroepcoördinator, de
kwaliteitsindicatoren op. U regelt het inzagerecht en begeleidt externe auditors
bij hun toegang tot het patiëntendossier.
U benadrukt de samenwerking met verwijzers, huisartsen en behandelende
artsen doorheen de verschillende stappen binnen een zorgtraject.
U schrijft de vereiste medische getuigschriften.
U observeert de wetenschappelijke ontwikkelingen m.b.t. evidence based
practices.

Ons aanbod








Regionaal een grote behoefte aan kinderpsychiatrische expertise.
Grote flexibiliteit vanuit ons Centrum om ons aan te passen aan uw
beschikbaarheid.
Mogelijkheid tot beleidsmatig meedenken.
Teamwerking, gedeelde dossiers.
Inhoudelijk een uitdagende job, met mogelijkheid tot therapeutisch werk (niet
louter diagnose/medicatie).
Netwerking is sterk aanwezig.
Verloning volgens uw keuze: in loondienst of zelfstandig statuut.

Interesse of meer info nodig over deze functie?
Solliciteer of neem contact op met de directeur, Mevr. Sofie Serruys,
via mail: sofie.serruys@cggml.be.

