
Kinderarts - Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen - 

deeltijds 

 Referentie: 204856 

 Dienst/zorgzone: Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen 

 Einddatum: 19-04-2018 

 Campus: Stadscampus 

 Tewerkstellingspercentage: 40% 

 Thuis solliciteren!  

Het is nu ook mogelijk om van thuis te solliciteren op interne vacatures:  

o Noteer de functietitel en de referentie van de vacature. 

o Dien je kandidatuur in via www.uzleuven.be/mutatieformulier. 

Situering 

In een multidisciplinair team van een 25-tal medewerkers werken artsen, orthopedagogen, 

psychologen, kinesitherapeuten, logopedisten en sociaal werkers samen rond de diagnostiek 

van ontwikkelingsproblemen bij baby’s en kinderen, voornamelijk tot de leeftijd van 6 jaar. 

Wat je functie inhoudt 

 Als arts heb je op het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen naast een 

medisch/diagnostische taak ook een ouder-ondersteunende en begeleidende taak.  

 Je werkt in een multidisciplinaire klinische setting samen met logopedisten, 

kinesitherapeuten, orthopedagogen, psychologen, sociaal assistenten en artsen.  

 Je staat in voor het klinisch-neurologisch onderzoek bij het kind en de psychosociale 

en medisch-etiologische anamnese bij de ouders.  

 Je leidt het multidisciplinaire overleg en formuleert samen met het team de adviezen 

betreffende het opstarten van therapie, je participeert actief aan teamoverleg en zoekt 

naar de meest geschikte vorm van hulpverlening/ therapie.  

 Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de verslaggeving naar interne en externe 

instanties.  

 Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de teamwerking.  

 Je levert een bijdrage aan de externe vertegenwoordiging van het COS.  

Wat wij vragen 

 Je behaalde een erkend diploma in België /Europese Unie als arts en specialist in de 

kindergeneeskunde.  

 Je hebt reeds relevante werkervaring in het domein van ‘ontwikkelingsstoornissen’.  

 Je toont je geduldig, flexibel en luisterbereid.  

 Je vindt een grote zelfstandigheid een uitdaging.  

 Je bent gericht op samenwerken en je communiceert op een vlotte manier met 

verschillende gesprekspartners.  

 Je integreert vlot de verschillende invalshoeken van een multidisciplinair team.  

 Je beweegt je op een vlotte en assertieve manier doorheen verschillende situaties.  

http://www.uzleuven.be/mutatieformulier


Wat wij bieden 

 Een boeiende werkomgeving waarin menselijke contacten en professionaliteit voorop 

staan. 

Interesse? 

 Solliciteer voor deze vacature.  

 Reageren kan tot en met: 19-04-2018 

Meer info 

Neem contact via:  

 prof. dr. Els Ortibus via els.ortibus@uzleuven.be 

 

http://www.uzleuven.be/mutatieformulier?ref=204856&functie=Kinderarts

