
PSYCHOLOOG

Heb je interesse?
Stuur je CV en motivatie naar Lien De Wilde, Brusselsesteenweg 359, 9230 Massemen (Wetteren), 

tel. 0472 54 81 62, e-mail liendewilde@hotmail.com 

Wat kan je voor ons betekenen? Wie zoeken we? Wat kunnen wij jou bieden?

Met onze jonge, dynamische en snelgroeiende 
kinesitherapiepraktijk willen wij verder 
evolueren tot een volwaardig multidisciplinair 
team. Kwaliteit én een persoonlijke aanpak 
staan centraal in onze werking, integriteit 
en empathie typeren onze visie. De huidige 

specialisaties zijn manuele therapie, 
relaxatietherapie, lymfedrainage a/m Vodder 
en dry needling. Ter uitbreiding en opstart van 
de disciplines, gaan wij onder meer op zoek 
naar een psycholoog.

· Je analyseert de zorgbehoeften van de patiënt 
en informeert hem/haar over de aanpak en de 
mogelijkheden van de psychologische tussenkomst.

· Je zorgt voor een actieve psychologische begeleiding 
en ondersteuning van de patiënt inzake zijn/haar 
problematiek. Je beroept jezelf daarvoor op een 
combinatie van evidence-based technieken als meer 
coachende invalshoeken.

· Je werkt samen met personen uit verschillende 
leeftijdscategorieën en begeleidt cases uit verschillende 
psychologische thema’s waaronder psychosomatische 
klachten, relationele problemen, sportpsychologie, rouw-
en traumaverwerking, enz.

· Je woont actief seminaries en overleggroepen bij 
teneinde jouw kennis en expertise te actualiseren.

· Je bent in staat om tot een diagnose te komen en 
verwijst indien nodig door naar een arts, sociale dienst of 
andere paramedici.

· Een klinisch psycholoog erkend door de 
psychologencommissie, met een eerste werkervaring en 
die bereid is om zich op zelfstandige basis te verbinden 
met onze praktijk. Een bijkomende opleiding in de 
psychotherapie is een pluspunt.

· Een toegankelijk iemand met een sterk luisterend en 
empathisch vermogen die zich patiëntgericht opstelt.

· Een sociale, optimistische en aangename 
persoonlijkheid waar anderen makkelijk bij terecht 
kunnen met persoonlijke vragen en/of problemen.

· Iemand stressbestendig die fl exibel weet om te gaan 
met veranderende omstandigheden. 

· Iemand die op een respectvolle manier handelt, iemand 
die vertrouwen geeft en krijgt.

· Een professioneel ingesteld iemand voor wie kwaliteit 
en integriteit belangrijke waarden zijn.

· Een omgeving waar positivisme, teamgeest en drive 
centraal staan ten voordele van de patiënt. Een open 
communicatie en overleg binnen het team, jouw mening 
telt!

· De kans om een jonge, snelgroeiende en dynamische 
multidisciplinaire groepspraktijk verder op de kaart te 
zetten. 

· De mogelijkheid om volledig autonoom jouw agenda 
en werkregime te bepalen. Patiënten worden veelal 
aangemeld via collega’s uit de andere disciplines of 
lokale huisartsen met wie er een goede samenwerking 
is. De mond-tot-mond reclame én goede ligging van de 
praktijk vormen een meerwaarde.




