
  
 
 

  

 

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Wegwijs bestaat uit een 
multidisciplinair team van professionele hulpverleners, ondersteund door logistiek 
en administratief personeel. 
Wegwijs is gespecialiseerd in multidisciplinaire diagnostiek, advies en 
behandeling van kinderen en jongeren met complexe ontwikkelingsproblemen. 
Wekelijks doen 180 zorggebruikers beroep op ons zorgaanbod. 
De therapeutische equipe bestaat uit artsen, psychologen, logopedisten, 
audiologen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, 
administratieve en logistieke ondersteuning. 
We hanteren het biopsychosociaal ICF-model als denk- en werkkader.  
 
We hebben binnen onze equipe een vacature voor  
 
KINDERNEUROLOOG of NEUROPEDIATER 5u  
spoedige indiensttreding 
contract onbepaalde duur 
 
Functieomschrijving  

• meewerken aan het multidisciplinair onderzoek  van baby’s, peuters, kleuters en 
lagere schoolkinderen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 

• deelnemen aan de multidisciplinaire teamvergadering 
• supervisie en interventie binnen het revalidatieproces 
• samenwerking en overleg met eventueel andere betrokken hulpverlening  
• medische verslaggeving 
• bijdragen aan de verdere ontwikkeling en oppuntstelling van de   

revalidatieprogramma’s 
• meewerken aan de verdere positionering van het CAR Wegwijs binnen   

de regio en de netwerken 
 
Uw troeven  

• U bent in het bezit van een diploma arts-specialist met bijbehorende specialisatie in 
(kinder)neurologie of neuropediatrie. 

• 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. 
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Ons aanbod  
• Deeltijdse tewerkstelling 5u met graag spoedige indiensttreding. De concrete 

werkuren zijn vast te leggen in onderling overleg.  
• Een gevarieerde job in samenwerking met een enthousiast en deskundig 

multidisciplinair team. 
• Dynamisch en innovatieve werkomgeving.  
• Zelfstandig statuut.  
• Verloning volgens vernieuwd barema van adviserend geneesheer binnen conventie 

CAR. 
• Uitbreiding met uren in CAR Horizon te Geraardsbergen is bespreekbaar. 

 
Solliciteren  
Voor bijkomende inlichtingen en kandidatuurstelling:    
Eef Poppe, waarnemend directeur of Dr. Liesbeth Vande Voorde, medisch directeur   
Welzijnstraat 75-77, 9620 Zottegem    
Tel. 09/360.28.81  
E-mail eefpoppe@reva-wegwijs.Be   
 
 
 
 


