
   
 

Arts Multidisciplinair Team (MDT) VAPH  
Deeltijds 5 à 10 uren – contract onbepaalde duur  
 
Je functie  
 

- Je versterkt als zelfstandig medewerker ons Multidisciplinair Team in kader van VAPH enkele 
dagen per maand. 

- Samen met de andere leden van het multidisciplinair team (maatschappelijk werkers, 
ergotherapeuten en psychologen) analyseer en verwerk je binnenkomende aanvragen van 
personen met een beperking. 

- Je gaat na of een cliënt in aanmerking kan komen voor ondersteuning door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) of het Agentschap Opgroeien. 

- Je leest verslagen van onderzoeken en behandelingen door bv. specialisten, revalidatiecentra… 
na. 

- Je verwerkt alle info in het digitale dossier van de cliënt. Hierin worden zowel de medische 
situatie als de gevolgen hiervan op het sociale leven, beschreven. Het resultaat is een goed 
gedocumenteerd en onderbouwd dossier met een duidelijke motivatie van de zorgvraag.  

 

Je profiel 
 

- Je bent huisarts, arbeidsgeneesheer, verzekeringsgeneesheer, revalidatiearts, spoedarts of heeft 
een andere specialisatie of je hebt de basisopleiding als arts. 

- Naast jouw medische kennis en vakbekwaamheden beschik je over goede schriftelijke en 
mondelinge communicatieve vaardigheden en een klantgerichte houding. 

- Digitaal werken vormt voor jou geen probleem. 

- Je werkt graag autonoom, maar je bent eveneens een teamspeler. 

- Je beschikt over een algemene kennis VAPH-wetgeving of bent bereid deze te verwerven. 

- Je bent een schakel om de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit voor een persoon met 
een beperking te bereiken en hiermee de participatie, integratie en gelijkheid van kansen te 
bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. 

 

Je werkomgeving 
 

Als arts maak je deel uit van een multidisciplinair team (MDT) bestaande uit maatschappelijk 
werkers, ergotherapeuten en psychologen. 
 

Ons aanbod 
 

- Je komt terecht in een aangename werkomgeving waarbij de dossiers voorbereid worden door 
de andere teamleden. 

- Je krijgt een hoge graad van autonomie. 

- Je hebt eenmaal per maand multidisciplinair overleg (al dan niet digitaal), naast de 
inhoudelijke afwerking van de dossiers. 

- Het aantal uren is in onderling overleg te bespreken.  

- Je ontvangt een forfaitaire vergoeding per behandeld dossier in zelfstandigenstatuut.  
 

Interesse?  
 
Meer informatie vind je op onze jobsite. Voor inlichtingen contacteer je Ingrid Van Tilburg, 
teamverantwoordelijke, op het nummer 0495 60 99 01. 
 
Een eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae, diploma en je motivatie. 

https://jobs.devoorzorg-bondmoyson.be/?utm_source=redirect&utm_campaign=werken-bij-de-voorzorg

