
 
 

 

                                                                                                                                   

                Voor Carrewiel Mechelen zoeken wij een Pediater 

En dit voor  2u/week of 4u/per 2 weken. 

In Carrewiel  Mechelen 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 interdisciplinair én transdisciplinair gericht. Wil je meer weten over onze 

werking, kijk dan zeker op onze website www.carrewiel.be  

Je werkt in een enthousiast team samen met verschillende disciplines (o.a. ergotherapeuten, kinesisten, 

psychologen, logopedisten, maatschappelijk werker, kinderpsychiater). 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 arts: 

• Ben je, samen met de kinderpsychiater, verantwoordelijk voor de medische consultaties van het 

kind (in aanwezigheid van een ouder), zowel in kader van onderzoek als behandeling. 

• Help je mee de medische voorgeschiedenis en ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. 

• Draag je, in samenwerking met de kinderpsychiater, de medische verantwoordelijkheid voor en 

zorg je voor de medische opvolging van onze jonge zorggebruikers. Je werkt hierbij samen met 

een multidisciplinair team. 

• Realiseer je mee de doelen van de organisatie door te werken aan een kwaliteitsvolle 

dienstverlening. 

 

Het aantal uren dat op weekbasis kan worden ingevuld is maximaal 2 u en kan indien gewenst 

gebundeld worden op 2 weken. Dit kan zowel als zelfstandige of in dienstverband. 

Bij voorkeur kan je deze uren invullen op vrijdagvoormiddag (wegens teamvergadering), maar dit is 

zeker bespreekbaar. 

We zouden je graag zien starten midden juni 2023. 

 

Voor deze functie gelden de barema’s die gelden voor de kinderartsen werkzaam in een Ambulant 

Revalidatie Centrum (CAR).  

Carrewiel Mechelen is gelegen op volgend adres: Vijfhoek 1b, 2800 Mechelen 

 

 

Kan je je hier in terugvinden of heb je graag meer informatie, 
aarzel dan niet om contact op te nemen met: 
Ilse Dries, Directeur 

 ilse.dries@carrewiel.be of 0470/90.22.88   
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