Antwerpen, 26 mei 2021
VACATURE: Kinder- & Jeugdpsychiater Latentieteam
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) VAGGA verleent op efficiënte wijze ambulante,
doelmatige en kwaliteitsvolle gespecialiseerde zorg aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige
psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. VAGGA Jeugdzorg is één van de drie afdelingen
binnen het CGG. VAGGA heeft tevens een gespecialiseerde werking voor verslavingszorg en
verslavingspreventie, en personen die door justitie verwezen werden voor behandeling. CGG VAGGA heeft
voor alle doelgroepen een multidisciplinair team, werkt interdisciplinair en multimethodisch.

Voor het VAGGA Latentieteam, één van onze vier Jeugdteams, zoeken we een Kinder- en Jeugdpsychiater
voor 13u per week in een contract van onbepaalde duur. Het latentieteam is een gedreven ploeg die zich
bekommert om de mentale gezondheid van kinderen in de lagere schoolleeftijd (van 6 tot 12 jaar) en hun
omgeving. Wanneer de psychische of psychosociale problemen of psychiatrische stoornissen van een kind
het dagelijkse leven of het leven van de directe omgeving belasten, kan het zinvol zijn een beroep te doen op
deskundigen die met het kind en de ouders meedenken. De latentiefase is bij uitstek een fase waarin
diagnostische vragen aan de orde zijn, waarin individuele therapie-trajecten worden vormgegeven en waarin
we ouders bijstaan via advies en ouderbegeleiding. Gezinstherapie maakt eveneens deel uit van ons aanbod.

Taakinhoud
• Je staat in voor de medisch-psychiatrische diagnostiek en behandeling.
• Je staat in voor de opstelling, voortgangsbewaking en eindevaluatie van elk behandelplan.
o

Je waakt over een juiste diagnose- en indicatiestelling en de multidisciplinaire en multimethodische
benadering van elk behandelplan.

o

Je bent verantwoordelijk, samen met het multidisciplinair team, voor de kwaliteit en het proces van de
zorgverlening.

• Je neemt deel aan de teambesprekingen.
• Je overlegt waar nodig met de huisarts, andere medische disciplines of andere hulpverleners in het netwerk
rond het gezin.
• Je draagt, samen je collega kinder- en jeugdpsychiaters, bij tot de verdere optimalisering van de kwaliteit en
de uitbouw van de afdeling Jeugdzorg. Je denkt tevens mee na over het groter geheel van onze organisatie,
in het bijzonder de zorginhoudelijke aspecten.

Vaardigheden

• Je kan teams inspireren zonder de draagkracht van het team uit het oog te verliezen.
• Verbindend, transparant en dialogisch samenwerken in een multidisciplinair team.
• Werken met een open geest en constructieve bijdrages leveren aan onze organisatie die voortdurend in
beweging en evolutie is.
• Je bewaart je rust in crisissituaties en kan sterk probleemoplossend handelend.

VAGGA zoekt
• Je hebt je opleiding als kinderpsychiater afgerond. Ervaring in de geestelijke gezondheidszorg is een
pluspunt.
• Je hebt een cliëntgerichte en cultuursensitieve houding.
• Je gelooft in multidisciplinair samenwerken.
• Je werkt sterk context- en netwerkgericht.
• Je hebt een grondige kennis van en ervaring met psychodiagnostiek.

VAGGA biedt
• Een contract van 13u voor onbepaalde duur (tewerkstellingsbreuk in overleg bespreekbaar, in combinatie met
vacature psychiater Afdeling Jeugd Adolescentie in CGG VAGGA ) in bediendestatuut (bezoldiging volgens CGG
barema (13.3) + functietoeslag en andere extralegale voordelen).
Of een overeenkomst op zelfstandige basis met een minimum engagement van 13u met administratieve
ondersteuning en vergoeding voor teamoverleg.
We gaan graag in overleg op zoek naar een passend uurrooster, en willen daarbij zeker rekening houden met
jouw wensen. Voor het team en de cliënten is beschikbaarheid op maandagvoormiddag en op
woensdagnamiddag cruciaal.
• Een veelzijdige, dynamische functie en uitdagingen op professioneel vlak in een sterke organisatie. Een
divers cliënteel met uiteenlopende problematieken, een goede mix van ervaren collega’s en jong talent, een
sterk VTO-beleid …

Geïnteresseerd
Voor meer informatie over deze vacature, onze organisatie en werking kun je contact opnemen met dr. Lotte
Geudens, kinderpsychiater Latentieteam van CGG VAGGA op 03/256 91 20, lotte.geudens@vagga.be
Bezorg ons alvast uw CV met korte motivatie (sollicitatie@vagga.be met “Kinder- en jeugdpsychiater
VAGGA Latentie” in de onderwerpregel). We maken graag tijd voor een verkennend gesprek, we streven naar
een snelle opstart.

Vertrouwelijke afhandeling wordt gewaarborgd.
Ook laatstejaars assistenten worden uitgenodigd te solliciteren.
Meer weten over onze werking: www.vagga.be

