VACATURE (neuro)pediater of (kinder)neuroloog
Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) ’t VLOT bestaat uit een multidisciplinair team van
professionele hulpverleners, ondersteund door logistiek en administratief personeel.
 Gespecialiseerd in multidisciplinaire diagnostiek, advies en behandeling van kinderen en
jongeren met complexe ontwikkelingsproblemen.
 2de lijn in de regionale gezondheidszorg.
 We hanteren het biopsychosociaal ICF model als denk- en werkkader. Vanuit een nauwe
teamwerking en samenwerking met de context stellen we een revalidatieplan op.
Taakomschrijving:
Mee bewaken van de kwaliteit van het individuele revalidatieproces
Participeren aan multidisciplinair onderzoek
Supervisie en interventie binnen het multidisciplinaire revalidatieproces met bijzondere aandacht
voor cerebral palsy
Deelname aan de teamwerking (o.a.. teamvergaderingen)
Medische verslaggeving
Overleg met behandelende artsen van de patiënten
Bijdragen aan de verdere ontwikkeling en oppuntstelling van de revalidatieprogramma’s en
positionering binnen de sector.
U participeert in poliklinische zorg.
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Wat zijn uw troeven?
U bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in (neuro)pediatrie of
(kinder)neurologie.
U bent in het bezit van een in België gehomologeerde toelating voor beroepsuitoefening.
U heeft een goede kennis van het Nederlands
U bent een teamgerichte persoonlijkheid.
U heeft aandacht voor kwaliteit en continuïteit en bent resultaatgericht.
U kan op een vlotte en correcte manier informatie verstrekken aan patiënten.
U heeft een collegiale en complementaire attitude naar de collega’s.
Respect, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheid zijn belangrijke waarden in uw werk.
Wat bieden we u aan?
We vragen een engagement van minimaal 4u per week, maximale aantal beschikbare werkuren zijn
10.5u per week
De concrete werkuren zijn vast te leggen in onderling overleg.
Zowel tewerkstelling in dienstverband als op zelfstandige basis is mogelijk
Verloning volgens vernieuwd barema van adviserend geneesheer binnen conventie CAR
Startdatum: vanaf september 2023.
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