
 
 

      1 Kinder- en jeugdpsycholoog (M/V- 50%-100%) 

      Contract bepaalde duur met kans op verlenging 
Het Centrum voor kinderpsychiatrie is een associatie tussen het  Medisch Centrum St. Jozef Bilzen, het Jessa 
Ziekenhuis Hasselt en het AZ Vesalius Tongeren en biedt een dagkliniek voor 20 plaatsen aan.  
Locatie: Jessa Ziekenhuis vzw, Campus Virga Jesse, Stadsomvaart 11, Hasselt  

 
Functieomschrijving 

De  kinder- en jeugdpsycholoog staat in voor de psychologische zorg van patiënten, naasten en zorgverleners. 
Dit gebeurt vanuit wetenschappelijk onderbouwde inzichten met betrekking tot beïnvloedingsfactoren van 
menselijk gedrag en vaardigheden. Je coördineert interdisciplinaire kwaliteitsvolle totaalzorg voor de 
toegewezen patiënten en hun context tijdens en bij ontslag. Je realiseert de best passende en noodzakelijke 
hulp voor jongeren en hun context in een crisissituatie, in nauwe samenwerking met het crisisnetwerk in 
Limburg. 
 
Je opdracht bestaat uit:  

• Geven van psychologisch advies, informatie en begeleiding aan patiënten en naasten, zodat zij inzicht 
krijgen in en begeleid worden bij de voor de behandeling gewenste gedragsveranderingen. 

• Komen tot diagnosestelling en behandeling van kinderpsychiatrische ziektebeelden en de impact 
hiervan op hun gedrag, sociaal- en emotioneel functioneren.  

• Komen vanuit psychologische inzichten tot patiëntgericht overleg met anderen die betrokken zijn bij 
de behandeling van de patiënt (intern/extern), zodat ook psychologische aspecten voldoende tot hun 
recht komen in de behandeling van de patiënt.  

• Uitwerken van vervolghulp met patiënten, context en toekomstige zorgverleners. 

• Uitvoeren van crisistaxaties ten dienste van het Limburgs crisisnetwerk.  

• Geven van informatie, feedback en medewerking aan leidinggevenden, zodat zij organisatorisch in 
staat zijn de condities te creëren voor het aanbieden van een goede zorgverlening. 

• Samenwerken en communiceren met collega’s binnen de dienst om een optimale dienstverlening te 
garanderen. 

• Binnen het eigen werkdomein bijscholen om de evoluties van nieuwe toepassingen te kunnen 
opvolgen en toepassen. 
 

Vereisten 
 

• Je beschikt over een diploma van master in de klinische psychologie  

• Je hebt interesse en engagement voor geestelijke gezondheidszorg. Ervaring in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie versterkt jouw kandidatuur. 

• Je bent respectvol en positief in de omgang met kinderen, hun ouders en hun moeilijkheden 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk  

• Je kan taken zelfstandig, nauwkeurig en snel afwerken 

• Je bent een teamspeler 

• Je hebt een actieve,  flexibele en transparante houding  
 

Wij bieden 

Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.  
Een contract van bepaalde duur met kans op verlenging en onbepaalde duur.  
 



Bijkomende inlichtingen? 

Voor meer informatie: contacteer Jona Sourbron, diensthoofd, op het nummer 011 33 86 71. 
 
Interesse? 

Schriftelijke sollicitaties dienen via mail toe te komen ter attentie van de HR Dienst (sollicitatie@mc-st-jozef.be) 
ten laatste op 19 september 2021. 
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