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Vacature voor een vrijwillige psycholoog 

Wijkgezondheidscentrum De Regent (Antwerpen Noord) zoekt een psycholoog op vrijwillige basis om 

een laagdrempelig aanbod in eerste lijn psychologische zorg uit te bouwen voor die patiënten die in 

het reguliere aanbod moeilijk terecht kunnen. In dit verband werken we ook samen met Andante en 

Vagga, 2 grote Antwerpse CGG’s. We zijn een wijkgezondheidscentrum met 2700 patiënten uit alle 

streken van de wereld  en een 20-tal medewerkers. Meer info over onze werking vind je op 

www.wgcderegent.be 

1. Aanbod vanuit het centrum? 

• We zoeken een klinisch psycholoog die samen met onze 3 andere psychologen het aanbod 
van ELP (eerste lijn psychologische functie) hier kan waarnemen. Je vervangt hierbij dan de 
vorige psycholoog . Als psycholoog begeleid je een aantal van onze patiënten die in het 
reguliere aanbod moeilijk terecht kunnen. Je werkt hierbij nauw samen met de huisartsen en 
andere relevante zorgverstrekkers. Vaak  voorkomende problematieken zijn van 
psychosomatische aard, depressie &  trauma. 

• Op vrijwillige basis, met onkostenvergoeding  

• We hebben een aanbod van 1 halve dag of avond per week. Daarnaast hopen we dat je ad 
hoc aanwezig kan zijn op ons psychologisch multidisciplinair overleg (mogelijk om 6 weken). 
 

2. Verwachte competenties? 

• Diploma: master in de klinische psychologie en in opleiding tot psychotherapeut 

• Omschrijving van de te verrichten taken:  

• Begeleiding van patiënten met psychologische of psychiatrische problematiek. Dit houdt in; 
o Het stellen van een diagnose / screening / indicatiestelling  i.f.v. vroegdetectie & 

vroeginterventie bij ernstige psychische klachten 
o Het bieden van kortdurende, generalistische zorg bij niet – complexe psychische 

klachten (5 à 6 sessies) 
o Waar nodig, door verwijzen naar gespecialiseerde Ggz 
o Waar mogelijk, door verwijzen naar bestaand groepsaanbod 

• Ondersteuning van de zorgverstrekkers in het WGC in het omgaan met patiënten 

• Inbreng vanuit de eigen invalshoek tijdens het psy-multidisciplinaire overleg 
 

3. Hoe Reageren? 

• Motivatiebrief + CV bezorgen aan sofie.nicolay@wgcderegent.be 


