Carrewiel is op zoek naar 1 kinderpsychiater voor de vestiging
Veerle-Laakdal
In Carrewiel (Centrum Ambulante Revalidatie Mechelen, Laakdal en Turnhout) kunnen kinderen van 2 t.e.m.
7 jaar terecht in kader van onderzoek naar en behandeling van een pervasieve ontwikkelingsstoornis (ASS)
en/of mentale handicap en/of complexe ontwikkelingsstoornissen.
We werken multidisciplinair vanuit een holistische visie die de participatie van elke kind en zijn/haar ouders wil
ondersteunen en vergroten. De behandeling is intensief (zowel individueel als in groepsverband). Evidence
based practice en contextueel handelen zijn hierbij belangrijke fundamenten die elke therapeut vanuit
zijn/haar achtergrond mee vorm geeft. De inhoud van therapie is deels vakspecifiek anderzijds sterk
multidisciplinair én transdisciplinair gericht.
Wil je meer informatie, kijk dan zeker eens op onze website: www.carrewiel.be
Je werkt in een enthousiast team samen met verschillende disciplines (o.a. ergotherapeuten, kinesisten,
psychologen, logopedisten, maatschappelijk werker, arts). We zijn een organisatie in volle groei en hechten
belang aan een fijn werkklimaat waar een open cultuur van communicatie voorop staat. In de behandeling
zetten we de kinderen en hun context steeds centraal.

Als kinderpsychiater voor onze vestiging Veerle-Laakdal:












Sta je voornamelijk in voor de opvolging van de kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis.
Draag je, in samenwerking met de kinderarts, de medische verantwoordelijkheid voor en zorg je voor de
kinderpsychiatrische opvolging van deze kinderen. Dit doe je in overleg met het betrokken team en
externe hulpverleners.
Ben je eindverantwoordelijk bij het opstellen en realiseren van het behandelplan van deze kinderen.
Samen met het team bekijk je of een kind al dan niet in aanmerking komt voor behandeling, volg je de
evolutie in de behandeling op en sta je in voor de opdrachten zoals beschreven in de Overeenkomst met
het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Heb je, samen met je vestigingscoördinator, een sensibiliserende, motiverende, coachende en
activerende rol t.a.v. het team op vlak van de ontwikkeling van expertise, uitrollen van
behandelprogramma’s en omgaan met kinderen met ontwikkelingsproblemen én hun ouders/context.
Realiseer je mee de doelen van de organisatie door te werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Heb je regelmatig overleg met de directie, vestigingscoördinator en collega kinderpsychiaters van de
andere vestigingen en draag je bij in de ontwikkelingen op beleids- en inhoudelijk vlak van Carrewiel.
Is je opdracht erg afgebakend waardoor deze functie gemakkelijk te combineren valt met een andere
job.
Word je vergoed volgens het barema Adviserend Arts in de Revalidatiesector en tewerkstelling kan zowel
op zelfstandige basis als in loondienst.

Het aantal uren dat op weekbasis kan worden ingevuld is minimum 4u en maximum 7.5u. De hoeveelheid in
te vullen uren is verder bespreekbaar.

Kan je je hier in terugvinden of heb je graag meer informatie, aarzel dan niet om contact op te
nemen met:
- Ilse Dries, Algemeen Directeur, ilse.dries@carrewiel.be of 0470 90 22 88 of
- Dr. Jo Heyrman, kinderpsychiater en Medisch Directeur, jo.heyrman@carrewiel.be of
0486 41 50 21

