Het Antwerps Revalidatiecentrum vzw
Zoekt
Kinder-en jeugdpsychiater m/v/x
Tijdelijk 4 uur per week
Duur : onbekend, vervanging van een collega afwezig wegens ziekte

Het Antwerps Revalidatiecentrum staat al bijna 50 jaar garant voor kwalitatief hoogstaande,
gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en revalidatie voor kinderen en jongeren met een
gehoorverlies, autismespectrumstoornis, verstandelijke beperking, complexe ontwikkelingsstoornissen,
ADHD en aan volwassenen met een gehoorverlies.
Ons team bestaat uit een NKO-revalidatiearts, 2 kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen,orthopedagoog,
logopedisten, audiologen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, een assistent in
de psychologie, administratieve en logistieke medewerkers.
De werkwijze is ambulant en interdisciplinair, waarbij teamwerk essentieel is en de zorgvragers centraal
staan. De werking is gebaseerd op het biopsychosociaal model en evidence based. Wij bieden een
gevarieerde job in een professionele, multidisciplinaire werkomgeving.
In het kader van een kwaliteitsvolle hulpverlening zijn wij op zoek naar een kinderpsychiater.
Jobinhoud
- Uitvoeren van psychiatrisch onderzoek in functie van categoriale en/of behandelingsgerichte
diagnostiek van kinderen van 0 tot 18 jaar met een (vermoeden van) complexe
ontwikkelingsstoornissen, ADHD, ASS, gehoorstoornis en/of mentale beperking.
- Psychiatrische opvolging en begeleiding van de zorggebruikers 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
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-

Profiel
-

o In akkoord met de ouders, rapporteren aan betrokken externe artsen.
Bij afsluiten van de revalidatie: medeverantwoordelijk zijn voor eventuele doorverwijzing van de
zorggebruiker.
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.
Het beleid inhoudelijk mee ontwikkelen.

U bent (binnenkort) erkend arts-specialist kinder- en jeugdpsychiater
U communiceert vlot, u bent flexibel en oplossingsgericht.
U volgt de evoluties van de actuele denkkaders en expertise rond ontwikkelingsstoornissen op.
U handelt in complexe vraagstukken vanuit visie en meerzijdige partijdigheid.
U onderschrijft de visie, missie en kernwaarden van het Antwerps Revalidatiecentrum.

Ons aanbod
- Contract onbepaalde duur voor 4 uur/week. Geen weekendwerk en wachtdiensten.
- Verloning volgens het vernieuwd barema (sinds 1.01.2017) van adviserend geneesheer binnen de
sector CAR.
https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/intersectoraal/financieel-beleid/baremas/baremas-car
- Zelfstandig statuut of bediendencontract.
- Een zeer gevarieerde job in samenwerking met een deskundig en collegiaal team.
- Veel kans om dieper in te gaan op complexe medische problematieken.
- Intervisiemogelijkheden met collega’s in het revalidatiecentrum.
Plaats tewerkstelling
Antwerps Revalidatiecentrum
Lange Elzenstraat 52 – 54
2018 Antwerpen
Wenst u meer informatie contacteer:
Dr. Margriet Verstreken, medisch directeur
Margriet.Verstreken@arc-reva.be
Dr. Dries Dewulf, kinderpsychiater
Dries.Dewulf@arc-reva.be
Agnes Vanderlinden, algemeen directeur
Agnes.Vanderlinden@arc-reva.be
Telefonisch te bereiken op 03/2372529.
Uw CV en kandidatuur elektronisch sturen naar Agnes.Vanderlinden@arc-reva.be

