Lien Drieghe
Praktijk voor Pediatrische Kinesitherapie
Kinderrevalidatie – Bobath – Psychomotoriek
 Kallobaan 148 ◦ 9120 Beveren
📧 liendrieghe.kine@gmail.com ◦  0478/79.37.06
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VACATURE PEDIATRISCH KINESITHERAPEUT Beveren-Waas
zwangerschapsvervanging: periode half juli – begin november (zelfstandig)
◦ Functieomschrijving
Zelfstandig pediatrisch kinesitherapeut in een private praktijksetting. Behandelingen vinden voornamelijk
plaats in de praktijk, maar soms ook op verplaatsing (eerder beperkt).

◦ Patiëntenpopulatie
In de praktijk worden voornamelijk baby’s en jonge kinderen behandeld, maar ook (jong)volwassenen. Het
is een vrij diverse populatie van personen met zorgbehoefte met o.a. psychomotorische
ontwikkelingsvertraging, milde neurologische aandoeningen (vb. type DCD), ernstige neurologische
aandoeningen (vb. type CP), neuromusculaire aandoeningen, respiratoire aandoeningen, ex-prematuriteit,
meervoudige beperkingen,…

◦ Aanbod
Voltijdse tewerkstelling op zelfstandige basis voor een periode van ongeveer 3 à 4 maanden
(bespreekbaar). Wekelijks ongeveer 70 behandelingen uitvoeren (30/60 min.). Bij voorkeur te beginnen
vanaf half juli 2019 tot begin november 2019. Na de vervanging mogelijkheid tot opbouw van eigen uren.

◦ Opleiding
Master in Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie bij Kinderen.
Pluspunt:
- Postgraduaat Psychomotorische therapie bij Kinderen
- Bobath opleiding of relevante stage-/werkervaring.

◦ Jobgerelateerde competenties
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Een voorschrift kunnen interpreteren en een kinesitherapeutisch onderzoek afnemen.
Psychomotorische tests afnemen en testresultaten interpreteren.
Verslaggeving omtrent motorische evolutie opstellen naar behandelende dokters.
Ouders betrekken bij de therapieën en vlot kunnen communiceren met hen.
Behandeldoelstellingen concreet kunnen opstellen en bijsturen.
Gemotiveerd, creatief en inventief te werk gaan gezien de doelgroep van personen met zorgbehoefte.
Zelfstandig werken met de nodige flexibiliteit.
Medische administratie invoeren en opstellen naar mutualiteiten (softwareprogramma CGM Oxygen).

◦ Persoonlijke competenties
∙ Voldoende kritisch staan ten opzichte van eigen (be)handelen en bijsturen waar nodig.
∙ Communicatief vaardig zijn.
∙ Stipt, punctueel, verantwoordelijk en betrouwbaar zijn.

◦ Ervaring
Werkervaring is niet vereist, wel een pluspunt.

◦ Vereisten
Je bent de Nederlandse taal machtig, maar je kunt ook anderstalige ouders te woord staan (Eng, Fr).
Je bent bereid als zelfstandige te werken.
Je beschikt over een erkenning door het RIZIV en eigen getuigschriften voor verstrekte hulp.
Je bent bereid behandelingen op locatie uit te voeren (auto kan handig zijn).

◦ Solliciteren
Bezorg je CV bij voorkeur per mail: liendrieghe.kine@gmail.com
Telefonisch: 0478/79.37.06 (na 19u) of laat gerust een voicemail na en ik bel terug.
Adres: Lien Drieghe, Kallobaan 148, 9120 Beveren-Waas.

