
Z.org KU Leuven zoekt voor de Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie: 

 

Academisch Kinder- en Jeugdpsychiater 100 % 

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven is een academisch opleidingscentrum dat instaat voor de vorming 

van arts-specialisten in de (kinder- en jeugd)psychiatrie en dat in het departement neurowetenschappen zeven 

onderzoeksgroepen telt, die een brede waaier aan wetenschappelijk onderzoek verrichten, gaande van 

fundamenteel genetisch-neurobiologisch tot en met maatschappelijk (www.upckuleuven.be).  We zoeken een kinder- 

en jeugdpsychiater-academicus, liefst met een traumagerichte en/of forensisch-psychiatrische focus. 

Functieomschrijving  

 Je bouwt een kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoeksprogramma naar keuze uit, liefst (maar niet 
noodzakelijk) geassocieerd met trauma en/of forensisch-psychiatrisch expertise-onderzoek.  

 Je geeft lessen kinder- en jeugdpsychiatrie aan de faculteit geneeskunde van de KU Leuven in diverse 
opleidingscurricula 

 Je neemt een opleidingsrol op t.a.v. arts-specialisten in opleiding in kinder- en jeugdpsychiatrie 
 Je neemt de medisch-psychiatrische leiding op van een multidisciplinair behandelteam. 
 Je ontwikkelt samen met je team groeikansen voor kwetsbare jongeren via medisch-psychiatrische 

behandelprogramma’s op maat. Onze basishouding is geïnspireerd door de principes van nieuwe autoriteit 
en geweldloos verzet, waarop verschillende therapeutische kaders worden geënt: attachment based family 
therapy (ABFT), emotion focused family therapy (EFFT), acceptance and commitment therapy (ACT), 
Ervaringsgericht leren (ELG) enz. De doelstellingen worden samen met de jongere en diens context 
constructief geformuleerd. 

 Je werkt graag intersectoraal samen met externe partners en in het Netwerk Geestelijke Gezondheid 
YUNECO, die samen met ons mee instaan voor de zorgtrajecten van deze jongeren. 

Profiel  

 Je hebt een promotieonderzoek verricht dat heeft geresulteerd in onderzoeksoutput en een proefschrift.  
 Je hebt ervaring met het schrijven van onderzoeksvoorstellen, het verwerven van onderzoeksfondsen en het 

uitvoeren van onderzoek 
 Je wil je graag internationaal profileren 
 Je beschikt over didactische kwaliteiten 
 Je werkt graag in een academische, dynamische omgeving waar je samen met collega’s vorm kan geven 

aan het kinder- en jeugdpsychiatrische beleid en de opleiding. 
 Je werkt graag multidisciplinair en bent een inspirerend leidinggevende 

 Je bent gedreven om wetenschappelijk onderbouwd te werken. 

Aanbod 

 We bieden je een stimulerende werkomgeving met een brede mix van generieke en gespecialiseerde 
programma’s en een sterke groep van meer dan 50 collega’s in drie diensten: kinder- en jeugdpsychiatrie, 
volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie.  

 Als academisch centrum organiseren we een brede waaier van opleidingen: seminaries, journal clubs, 
casusbesprekingen, permanente vorming, studiedagen, enz.  

 Een interessant loonpakket wordt je aangeboden.  



 Indien je voldoet aan dit profiel kan een aanstelling in het academisch kader van de KU Leuven worden 
voorbereid.   

Interesse?   

Voor meer inlichtingen kan je terecht via Mevr. K. Puttemans: 016/343821. Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke 
kandidatuur met CV en motivatie richten aan Prof. M. Danckaerts, UPC-KU Leuven, Diensthoofd Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie via onze website https://www.upckuleuven.be/nl/node/1089, tegen uiterlijk 20 februari 2019. 

 

 

https://www.upckuleuven.be/nl/node/1089

