Vacature ‘Kinderneuroloog/kinderpsychiater’

Plaats: Revalidatiecentrum Noorderkempen
Nieuwmoerse Steenweg 113A
2990 Wuustwezel
Als revalidatiecentrum situeren wij ons op de tweedelijn van de gezondheidszorg. Dit betekent dat
men er enkel terecht kan op voorschrift van een verwijzende arts.
Wij onderzoeken en behandelen ambulant en steeds multidisciplinair ( sociale , psychologische,
logopedische, ergotherapeutische en kinesitherapeutische dienst)
Wij richten ons op kinderen en volwasssenen.
- Wij hebben een dienst ‘vroegbegeleiding’: kinderen van 0 j tot 3jaar.
- Wij onderzoeken en behandelen peuters, kleuters en kinderen van de lagere school. Wij
richten ons bij deze kinderen o.m. op algemene ontwikkelingsvertraging, op beperkte
verstandelijke mogelijkheden, op overbeweeglijke kinderen (ADHD), op
autismespectrumstoornis (ASS) en behandelen kinderen met een neurologische
voorgeschiedenis ( hersenverlamming en NAH)
Het multidisciplinair team heeft een medische dienst.
Momenteel hebben wij een kinderneuroloog/revalidatiearts, een kinderpsychiater en een pediater.
De artsen in het revalidatiecentrum hebben een belangrijke rol bij de diagnostiek, de
prognosestelling, de behandeling en de evaluatie van elke cliënt.
Het ondersteunen, sturen en evalueren van het behandelend team is uiteraard een zeer aanvullende
taak om bij te dragen tot een adequate en kwaliteitsvolle revalidatie.
De vacature
In het kader van een kwaliteitsvolle hulpverlening zijn wij op zoek naar een neuroloog of een
kinderpsychiater.
Het betreft een vacature voor 4 u per week. In bijlage vermeld ik de functiebeschrijving, alsook het
profiel.
Contactpersoon: Ingrid Snoeys-directeur
Contactgegevens: ingrid.snoeys@revalidatiewuustwezel.be
Tel.: 03/669-96-64
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Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
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RIZIV 9.65.244. 03
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Partner in GehandicaptenzorgNoorderkempen vzw

Functiebeschrijving
Kinderpsychiater (m/v)
Plaats in de organisatie
 Maakt deel uit van het behandelteam en het onderzoeksteam.
 Werkt onder supervisie van de algemeen directeur.
Doel van de functie
De kinderpsychiater wordt ingeschakeld in onderzoek van revalidanten in kader van categoriale en
behandelingsgerichte diagnostiek. Daarnaast maakt de kinderpsychiater ook deel uit van het
behandelteam en is hij/zij verantwoordelijk voor de psychiatrische behandeling van revalidanten.
Door middel van intervisie en supervisie bewaakt de kinderpsychiater mee over de kwaliteit van het
revalidatieproces.
Context van de functie
 De kinderpsychiater werkt in het centrum. In uitzonderlijke gevallen kan een verplaatsing
nodig zijn (extern overleg, vorming,..).
 De kinderpsychiater werkt volgens een vast uurrooster.
 De kinderpsychiater heeft geen wachtdienst.
 De kinderpsychiater heeft ook bureau- en schermwerk.
Hoofdtaken
 Uitvoeren van psychiatrisch onderzoek in functie van categoriale en/of
behandelingsgerichte diagnostiek binnen het onderzoeksteam.
 Uitvoeren van klinisch medisch onderzoek binnen het onderzoeksteam.
 Verzorgen van de psychiatrische begeleiding van revalidanten in het behandelteam.
 Samenstellen en updaten van het medisch luik van het centraal dossier en informeren van
het behandelend team.
 Samen met het onderzoeks- en behandelteam verantwoordelijk zijn voor het opstellen van
werkhypothese en behandelplannen.
 Inhoudelijke opvolging van de dossiers in behandeling.
 Medische aspecten van de evaluatie, onderzoeken, diagnose en behandeling:
o Rapporteren en bespreken met de betrokken therapeuten
o Bespreken met de ouders
o In akkoord met de ouders, rapporteren aan betrokken externe artsen.
 Bij afsluiten van de revalidatie: medeverantwoordelijk zijn voor eventuele doorverwijzing
van de revalidant.
 Opmaak, nazicht en onderschrijving van de administratieve documenten: aanvragen voor
onderzoek, therapie, verlenging, verhoogde kinderbijslag, Vlaams Agentschap voor
personen met een handicap,….
 Verantwoordelijk voor de registratie van stoornissen via ICD-10.
 Periodiek overleg met de andere artsen.
 Vorming en bijscholing in de verschillende aspecten van de revalidatie ifv de problematieken
en van het hoofddoel, en deze kennis ten dienste stellen van de organisatie.
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Competentieprofiel
Kinderpsychiater (m/v)
Kennis en vaardigheden
 Grondige kennis over psychiatrische stoornissen bij (jonge) kinderen.
 Kunnen gebruiken maken van het ICF denkkader.
 Communicatief vaardig.
 In staat om een dossier aan te leggen en bij te houden.
 Sterk in plannen en time-management.
 Weldoordacht, maar besluitvaardig kunnen optreden.
 Kunnen werken met IT toepassingen, zoals Windows, Word, Exel,…
 Kennis over en interesse in therapeutisch werken.

Attitudes en sleutelvaardigheden








Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Bereidheid tot sterk engagement.
Respect en aandacht voor revalidanten, ouders en medewerkers.
Integer, stressbestendig, open en flexibel.
Discreet, zorgvuldig en nauwkeurig.
Leergierig.
Creatief.
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Functiebeschrijving
Kinderneuroloog (m/v)
Plaats in de organisatie
 Maakt deel uit van het behandelteam en het onderzoeksteam.
 Werkt onder supervisie van de algemeen directeur.
Doel van de functie
De kinderneuroloog wordt ingeschakeld in onderzoek van revalidanten in kader van categoriale en
behandelingsgerichte diagnostiek. Daarnaast maakt de kinderneuroloog ook deel uit van het
behandelteam en is hij/zij verantwoordelijk voor de behandeling van revalidanten. Door middel van
intervisie en supervisie bewaakt de kinderneuroloog mee over de kwaliteit van het
revalidatieproces.
Context van de functie
 De kinderneuroloog werkt in het centrum (adres: Rozendreef 250, 9300 Aalst). In
uitzonderlijke gevallen kan een verplaatsing nodig zijn (extern overleg, vorming,..).
 De kinderneuroloog werkt volgens een vast uurrooster.
 De kinderneuroloog heeft geen wachtdienst.
 De kinderneuroloog heeft veel bureau- en schermwerk.
Hoofdtaken
 Uitvoeren van neurologisch/ontwikkelingsonderzoek in functie van categoriale en/of
behandelingsgerichte diagnostiek binnen het onderzoeksteam.
 Uitvoeren van klinisch medisch onderzoek binnen het onderzoeksteam.
 Verzorgen van de begeleiding van revalidanten in het behandelteam.
 Samenstellen en updaten van het medisch luik van het centraal dossier en informeren van
het behandelend team.
 Samen met het onderzoeks- en behandelteam verantwoordelijk zijn voor het opstellen van
werkhypothese en behandelplannen.
 Inhoudelijke opvolging van de dossiers in behandeling.
 Medische aspecten van de evaluatie, onderzoeken, diagnose en behandeling:
o Rapporteren en bespreken met de betrokken therapeuten
o Bespreken met de ouders
o In akkoord met de ouders, rapporteren aan betrokken externe artsen.
 Bij afsluiten van de revalidatie: medeverantwoordelijk zijn voor eventuele doorverwijzing
van de revalidant.
 Opmaak, nazicht en onderschrijving van de administratieve documenten: aanvragen voor
onderzoek, therapie, verlenging, verhoogde kinderbijslag, Vlaams Agentschap voor
personen met een handicap,….
 Verantwoordelijk voor de registratie van stoornissen via ICD-10.
 Periodiek overleg met de andere artsen.
 Vorming en bijscholing in de verschillende aspecten van de revalidatie ifv de problematieken
en van het hoofddoel, en deze kennis ten dienste stellen van de organisatie.
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Competentieprofiel
Kinderneuroloog (m/v)
Kennis en vaardigheden
 Grondige kennis over ontwikkelingsstoornissen bij (jonge) kinderen.
 Kunnen gebruiken maken van het ICF denkkader.
 Communicatief vaardig.
 In staat om een dossier aan te leggen en bij te houden.
 Sterk in plannen en time-management.
 Weldoordacht, maar besluitvaardig kunnen optreden.
 Kunnen werken met IT toepassingen, zoals Windows, Word, Exel,…
 Kennis over en interesse in therapeutisch werken.

Attitudes en sleutelvaardigheden








Groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Bereidheid tot sterk engagement.
Respect en aandacht voor revalidanten, ouders en medewerkers.
Integer, stressbestendig, open en flexibel.
Discreet, zorgvuldig en nauwkeurig.
Leergierig.
Creatief.
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