
AANBOD
pp U wordt ingeschakeld in de medische behandeling, diagnostiek, zorg en revalidatie van kinderen en jongeren met 

neurologische problemen, al dan niet in combinatie met bijkomende complexe pediatrische en/of psychiatrische 

pathologie. De drie belangrijkste doelgroepen waarmee u zal werken zijn epilepsie, niet aangeboren hersenletsel 

(NAH) en somatisch onvoldoend verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). 

pp U bent naast het verstrekken van de klinische zorg binnen deze doelgroepen, inhoudelijk verantwoordelijk voor 

één van de doelgroepen. Gezien de nood aan continuïteit is het lezen van EEG een pluspunt.

pp U bewaakt mee de kwaliteit van de zorg binnen de organisatie en u werkt mee aan het uitbouwen en 

onderhouden van het netwerk in het bredere zorglandschap. 

VEREISTEN EN COMPETENTIEPROFIEL
pp U bent arts specialist in de kindergeneeskunde met een bijkomende erkenning kinderneurologie.  

De erkenning als revalidatiearts is een pluspunt. 

pp U bent flexibel en beschikt over goede klinische en organisatorische vaardigheden. 

pp U participeert in interdisciplinair overleg en overleg op organisatieniveau.

pp U beschikt over goede didactische en communicatieve vaardigheden. 

pp U werkt goed samen met de verwijzers.

pp U neemt deel aan de permanentie door de kinderartsen/kinderneurologen.

Voor deze functie gelden de barema’s die gelden voor de kinderartsen werkzaam in Pulderbos. 

Pulderbos – Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren profileert zich als expertisecentrum 
waar revalidatie en behandeling van chronisch zieke kinderen en jongeren met neurologische en/of 
respiratoire pathologie, al dan niet met bijkomende complexe zorg, centraal staat. Intensieve patiënt- en 
ouderbegeleiding wordt voorzien door een interdisciplinair team van artsen, paramedici, psychologen/
orthopedagogen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Er is een nauwe samenwerking met 
het basis- en secundair onderwijs, verbonden aan het revalidatiecentrum. 
Het centrum is een opleidingsplaats voor kinderartsen in opleiding en andere gezondheidswerkers.
Het revalidatiecentrum is geaffilieerd met UZ Leuven en werkt nauw samen met UZ Antwerpen.

Volgende functie is vacant: 

Arts specialist 
in de kinderneurologie (M/V) 

Stuur uw kandidatuur met CV op, uiterlijk tegen 1 maart 2020 ter attentie van  
dr. Marleen Moens, hoofdarts en de heer Steven hazenbosch, afgevaardigd bestuurder.
Voor meer informatie kan u terecht bij dr. Marleen Moens.
Reebergenlaan 4, 2242 Zandhoven | telefoon 03 466 06 10
marleen.moens@revapulderbos.be en steven.hazenbosch@revapulderbos.be

TEWERKSTELLING 60 À 80%


