Kinder en-jeugdpsychiater voor GAUZZ
-voor snelle indiensttredingCampus Amedeus
Deurnestraat 252
Mortsel

Zorggroep Multiversum
Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn
er voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse
zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk.

GAUZZ, het expertisecentrum voor Gedragsstoornissen bij Autisme en Zware Zorgbehoevendheid, is een 4de lijnsaanbod in samenwerking tussen Z.org KU Leuven en Zorggroep Multiversum.
Het centrum biedt hulp aan kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar met ASS, ernstige gedragsproblemen en een
verstandelijke beperking. De centrale doelstelling bij Gauzz is de levenskwaliteit van de jongere en zijn omgeving
te verbeteren. Daartoe trachten we de gedragsproblemen te verminderen en bieden we ontwikkelingsgerichte
revalidatie. Onze basishouding is geïnspireerd door de principes van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet,
waarop programma’s worden geënt die stoelen op een integratie van medisch-psychiatrische begeleiding en
holistische ortho-agogiek.
Gauzz bestaat uit 2 residentiële afdelingen (Gauzz A richt zich naar kinderen van 11 tot 18 jaar, Gauzz B richt zich
naar jongeren van 18 tot 25 jaar). Het residentieel luik maakt deel uit van Knoop, het cluster DD verstandelijke
beperking. Daarnaast zijn er twee outreachequipes (6-25j) die vanuit Multiversum worden aangestuurd en één
vanuit UPC Kortenberg.
Jouw functie
-

-

Halftijdse tewerkstelling 12h (zelfstandige statuut) tot 19h (bediende statuut)
o Als behandelend arts binnen Gauzz A (residentieel)
o Als adviserend arts (expert functie) in outreach (provincies Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen)
6 uur (of meer) in de polikliniek (optioneel)

Jouw profiel
-

Je bent (binnenkort) erkend en geregistreerd in de kinder- & jeugdpsychiatrie
Je hebt ervaring of een uitzonderlijke interesse in het werken met kinderen met ASS, verstandelijke
beperking en bijkomende gedrags – en/of psychiatrische problemen
je neemt de medisch-psychiatrische leiding op van een multidisciplinair team
Je hebt ervaring in of bent bereid tot werken met families en context van de kinderen
je bent gedreven om wetenschappelijk onderbouwd te werken en je wil zelf een stuk van jouw activiteit
inzetten op wetenschappelijk onderzoek en/of wil actief meewerken aan de verspreiding van de
opgebouwde kennis over gedragsstoornissen, de preventie en de oplossing ervan

-

je werkt graag intersectoraal samen met externe partners en in het Netwerk PANGG 0-18
Je bent bereid om te werken in een open overlegcultuur
Je bent tevens bereid de doelgroep jongeren ook poliklinisch te ondersteunen

Jouw voordelen
-

Contract onbepaalde duur
Mee uitbouwen van de nieuwe werking van Gauzz A (11 tot 16 jarigen);
Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities en inbreng.
Je komt terecht in een enthousiast, multidisciplinair team en hebt een directe collega-psychiater op
GAUZZ B.
Collegiale samenwerking binnen de volledige medische staf van de Zorggroep;

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Prof. Dr. Geert Dom, Medisch directeur (T 03 455 75 31
of geert.dom@fracarita.org).
Stuur je sollicitatie met CV voor 19 april 2019 naar Prof. Dr. Geert Dom per e-mail.

