
 

De Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg (VGGZ) biedt gespecialiseerde ambulante zorg en preventie 
aan volwassenen, gezinnen, kinderen en jongeren in de zorgregio Hasselt en Tongeren-Bilzen. Zes 
interdisciplinaire teams staan in voor specifieke zorgmodules voor volwassenen, kinderen, jongeren en 
gezinnen met psychische, sociale en relationele problemen, voor behandeling forensische cliënten en voor 
hulpverlening aan mensen met problemen gerelateerd aan gebruik, misbruik of afhankelijkheid van alcohol, 
medicatie, illegale drugs en gokken. 
 
Voor de zorgregio Tongeren zijn we op zoek naar een: 
 

Kinder- en jeugdpsychiater (13u) 
In dienstverband of op zelfstandige basis 

 
Werkingsgebied: Het interdisciplinair kinder- en jongerenteam staat in voor crisis en postcrisisopvang, 
intake, diagnostiek, gerichte doorverwijzing, begeleiding en therapie voor kinderen, jongeren en gezinnen. 
Het richt zich tot de zorgregio Tongeren-Bilzen. 
 
Wij bieden 
 Een collegiale werksfeer in een enthousiast multidisciplinair team. 
 De kans om de werking inhoudelijk mee vorm te geven. 
 Een organisatie ingebed in een netwerk van samenwerking met andere diensten in de zorgregio. 
 Een organisatie die actief betrokken is bij de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg, 

aangepast aan de actuele en toekomstige noden van de samenleving. 
 Een aangename werkomgeving in een moderne infrastructuur met ruime omkadering en ondersteuning 

door het secretariaat (administratie, agendabeheer,…). 

Wij vragen 
 Kinderpsychiater met ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 
 Een opleiding en relevante ervaring in de psychotherapie. 
 Vlot en efficiënt kunnen samenwerken binnen een interdisciplinair team. 
 Engagement en inzet naar de cliënten. 
 Bijzondere aandacht voor een vraaggestuurde kwalitatieve zorg. 
 

Taakomschrijving 
 Instaan voor de algemene psychiatrische functie binnen het interdisciplinaire kinder- en jongerenteam. 
 Medisch-psychiatrische diagnostiek en indicatiestelling. 
 Farmacologische behandelingen. 
 Psychotherapie en opvolging van deze therapieën. 
 Medisch-psychiatrische rapportage. 
 Het vervullen van de consultfunctie naar artsen en geneesheerspecialisten binnen en buiten de eigen 

voorziening. 
 Creatief bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het zorgaanbod in de regio en actief meebouwen 

aan het zorgcircuit en het netwerk voor jeugdzorg. 
 Constructief samenwerken met de andere voorzieningen in de regio. 

 
 
Kandidatuurstelling met CV en motivatie voor 4 juni 2018 per mail aan karen.beuckx@vggz.be of 
schriftelijk aan dhr. Marcel Claes, voorzitter VGGZ vzw, Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt.   
 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevr. Karen Beuckx, directeur VGGZ 
of met mevr. Marianne Martens, coördinator kinder- en jongerenteam op het nummer 011/22.30.10 of via 
karen.beuckx@vggz.be. 
 
Laatstejaars assistenten zijn welkom om mee te solliciteren. Vertrouwelijke afhandeling wordt gewaarborgd. 
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