
ARTS Multifunctioneel Centrum MYTYL 
Werkschema:  
8u per week 
Startdatum:  
Zo snel mogelijk 
Einddatum:  
Onbepaalde duur 
Diploma:  
Master/licenciaat algemene geneeskunde 
Plaats:  

Dullingen  46 

2930 Brasschaat 

+ 

Max Temmermanlaan 38 

Kalmthout 

Het multifunctioneel centrum Mytyl is een onderdeel van stedelijk onderwijs 
Antwerpen. 

Momenteel zijn wij op zoek naar een arts voor het door het VAPH vergunde 
multifunctionele centrum Mytyl. Een welzijnsorganisatie die kinderen en jongeren met 
een motorische beperking als gevolg van hersenletsel, ontwikkelingsstoornis of 
syndroom paramedische zorgen verleent in een geïntegreerde werking met de 
school leerexpert Dullingen. 

Waar? 

MFC Mytyl: cluster kleuters en lager) 

Dullingen 46 

2930 Brasschaat 

En  

MFC Mytyl: cluster secundair 

Max Temmermanlaan 38 

Kalmthout 

 

 

 



Doelgroep 

Kleuters, kinderen en jongvolwassenen die lijden aan een primair motorische 

beperking, echter geconfronteerd met een steeds groeiende geassocieerde 

problematiek zoals mentale retardatie, epileptische aanvallen, gastro-intestinale 

problemen, ademhalingsproblemen, visusstoornissen en cardiale problematieken. 

Wat doe je? 

Als arts sta je in voor de opvolging van de medische zorg aan de gebruikers. Hierbij 
word je ondersteund door een verpleegkundig team. Je werkt nauw samen met het 
paramedische team bestaande uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten en 
logopedisten. Voorts wordt basiszorg uitgevoerd door een team van 
kinderverzorgers. 

Naast de medische zorgverlening beheer en houd je de medische gebruikersdossiers 
actueel. 

Je correspondeert, vormt de brug en wisselt medische informatie uit met 
behandelende artsen en specialisten in het algemeen, de specialisten van de CePRA 
conventies in het bijzonder. Bij intake sta je in voor het verzamelen van medische 
informatie bij de verwijzers. 

Je stelt medische richtlijnen en protocols op waar het paramedische team op kan 
terugvallen. 

Je hebt een medisch adviserende rol naar de directie, de verpleegkundigen, de 
therapeuten en de verzorgenden. Hierdoor ondersteun je ze en stuur je ze op 
medisch vlak aan. 

Ouders met medische vragen sta je te woord. Je geeft hen raad, verwijst gericht  
door indien nodig. Verder ondersteun je hen door het opmaken van attesten en 
aanvragen die zorgvuldig voorbereid worden door verpleegkundigen of therapeuten. 

Wat verwachten we van je? 

Je bent een huisarts met sterke affiniteit en interesse in de doelgroep van kleuters, 

kinderen en jongeren met een beperking. 

Een netwerk van verwijzers, samenwerking met ziekenhuizen en specialisten is een 

meerwaarde maar geen must. 

Een arts met een warm hart voor kinderen die bereidt is om 8 uren in de week vrij te 

maken om als zelfstandige binnen een dienstverleningsovereenkomst of in vast 

dienstverband de medische zorgen op te nemen. 

Permanentie wordt niet verwacht, geen administratieve overlast en geen 

prestatiedruk. 

 



Interesse ? Nog vragen ? 

Neem contact op met Myriam van der Plas, directeur via 
myriam.vanderplas@so.antwerpen.be, vast toestel 03/ 217.26.22 Brasschaat, vast 
toestel Kalmthout 03/ 502.02.02 , GSM 0475/94 03 22  
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