
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Ter Kouter heeft reeds meer 
dan 50 jaar ervaring in het onderzoek en de behandeling van  baby’s, kinderen en  
volwassenen in de brede zorgregio Deinze.    

 
We behandelen neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, hersenletsels en 

gehoorstoornissen. Wekelijks doen 250 zorggebruikers beroep op ons ambulant 
zorgaanbod.  

 
De therapeutische equipe bestaat uit artsen, psychologen, psychologisch consulenten, 

logopedisten, audiologen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en maatschappelijk 
werkers. Deze heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in verschillende 

gespecialiseerde revalidatie-units (bv. vroegrevalidatie, ASS-team, ADHD-team, …).  
   

Ambulante revalidatie biedt gespecialiseerde hulp door de beperkingen waar mogelijk 
te verminderen of te compenseren en de betrokkenen en hun omgeving te 

ondersteunen in het omgaan ermee en dit met het oog op een zo groot mogelijke 
participatie en levenskwaliteit.  
 
We hebben binnen onze equipe een vacature voor:  

 
KINDER- EN JEUGDPSYCHIATER (m/v) - 
12/38u  (mogelijkheid uitbreiding tot 16/38u) 
spoedige indiensttreding 
contract onbepaalde duur 
 
  

Functieomschrijving  
• Meewerken aan het multidisciplinair onderzoek  van baby’s, peuters, kleuters 

en lagere schoolkinderen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 
• Kinderpsychiatrische interventies bij het kind en de gezinscontext  

• Deelnemen aan de multidisciplinaire teamvergadering en supervisie van het    
   revalidatieproces  

• Samenwerking en overleg met eventueel andere betrokken hulpverlening  
• Medische verslaggeving  

• Overleg en samenwerking met de andere artsen werkzaam in het CAR Ter 
Kouter   

• Bijdragen aan de verdere ontwikkeling en oppuntstelling van de   
   revalidatieprogramma’s   

• Meewerken aan de verdere positionering van het CAR Ter Kouter binnen   
   de regio en de netwerken  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons aanbod  
• Deeltijdse tewerkstelling 12/38u  met graag spoedige indiensttreding.  

Uitbreiding mogelijk tot 16/38u. 

• Verloning volgens vernieuwd barema van adviserend geneesheer binnen 
conventie CAR 

• Zelfstandig statuut of bediendencontract 

• Een gevarieerde job in samenwerking met een enthousiast en deskundig 

multidisciplinair team 

• Dynamisch en innovatieve werkomgeving.  
 

  

Solliciteren 
Voor bijkomende inlichtingen en kandidatuurstelling :    

Stefaan Singelée, algemeen directeur  stefaan.singelee@terkouter.be of  
Dr. Liesbeth Van de Voorde, medisch directeur liesbeth.vandevoorde@terkouter.be

     
Aaltersesteenweg 2, 9800 Deinze    

Tel. 09/386.38.90  
 

www.terkouter.be 
 

Indien je solliciteert voor deze functie, ga je akkoord met onze privacyverklaring die je 

kan vinden op onze website https://www.terkouter.be/vacatures  
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