Wij zoeken
voor de afdeling Ambulant Diagnostisch Team (ADA) Zoersel
1 KINDER- en JEUGDPSYCHIATER (m/v)
18084

OLO vzw heeft een ruim aanbod in het begeleiden van personen met een handicap en
kinderen in een problematische opvoedingssituatie.
Het interdisciplinair team van ADA gaat samen met een gezin op zoek naar een antwoord op de vraag
“Hoe kunnen we het gedrag van dit kind of deze jongere begrijpen binnen zijn ontwikkelingsfase en
zijn context?” ADA richt zich tot gezinnen met jongeren tussen 3 en 18 jaar met ernstige gedrags- en
emotionele problemen, al dan niet in combinatie met een ontwikkelingsstoornis. Een diagnostisch
proces duurt 12 weken en wordt uitgevoerd door de tandem van een gezins- en psychodiagnostisch
medewerker en een kinderpsychiater.
ADA Zoersel is gelegen Handelslei 230 in Sint-Antonius-Zoersel.

KERNOPDRACHT
De kinder- en jeugdpsychiater
o is verantwoordelijk voor het stellen van een kinderpsychiatrische diagnose bij het
kind en zijn/haar gezin (zowel kind- als gezinsdiagnostiek);
o neemt deel aan de uitvoering van het diagnostisch proces en heeft minstens 3
contacten met de cliënt en/of zijn/haar context (een intake gesprek, een
kinderpsychiatrisch onderzoek en een adviesgesprek);
o is verantwoordelijk voor het implementeren van de kinderpsychiatrische visie binnen
het interdisciplinair onderzoek; het delen van zijn kennis, ervaring en vaardigheden
via overleg en cliëntbesprekingen en draagt zo bij tot het vergroten van de kennis en
de vaardigheden van de teamleden in het herkennen van psychiatrische symptomen,
gedragspatronen en diagnosestelling;
o is verantwoordelijk voor het voorschrijven van psychofarmaca (indien nodig);
o is verantwoordelijk voor het opvolgen van ontwikkelingen binnen het eigen
vakgebied en het inwinnen of overdragen van informatie in functie van adequaat
onderzoek en gerichte doorverwijzing.
AANBOD
o werken in het statuut als zelfstandige;
o 6 tot 8u per week, de werkuren kunnen in overleg flexibel ingevuld worden;
o een sterk uitgebouwde teamwerking en interdisciplinaire aanpak;
o leerrijke omgeving waar de mogelijkheid bestaat om aan de slag te gaan met
complexe jeugdpsychiatrische problematieken in een unieke werkvorm;
o een waardengedreven dynamische organisatie.
DIPLOMA EN VORMING
Kinder- en jeugdpsychiater

Interesse? Stuur uw cv en motivatiebrief ter attentie van Jean-Pierre Van Baelen, algemeen
directeur, OLO vzw, Miksebaan 264 te 2930 Brasschaat of via mail: vacature@olo.be
Voor meer informatie over de vacature kan u terecht bij Jean-Pierre Van Baelen, algemeen
directeur (tel. 03/633 98 51)
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