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Vacature: Psycholoog (deeltijds) 
 
Oscare vzw, nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, is op zoek naar een deeltijds 
psycholoog (woe NM – vrij VM: +/- 8u) voor onmiddellijke ‘indiensttreding’ (of te bepalen in nader 
overleg). 

Onze Missie 

De patiënt staat centraal bij nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens Oscare. Oscare 
doet er alles aan om hen de best mogelijke nazorg aan te bieden: laagdrempelig, betaalbaar en deskundig. 
Om dit te garanderen, kunnen we rekenen op diverse partners uit allerlei sectoren en voeren we een 
doorgedreven wetenschapsbeleid waarbij de ontwikkeling van nieuwe technieken voorop staat. Alleen op 
deze manier kunnen we samen werken aan het herstel en de verbetering van de levenskwaliteit van 
iedereen met brandwonden. 
Daarnaast heeft Oscare zichzelf een tweede, even belangrijke taak toegeëigend: via een meerjarig 
preventiebeleid stimuleert en sensibiliseert Oscare de samenleving voor de gevaren van brand. Zo trachten 
we brand en brandwonden te voorkomen en mensen aan te zetten tot een brandveilig leven. 

Een sterke visie 

Oscare vindt dat elk slachtoffer van brandwonden, zonder onderscheid, recht heeft op kwaliteitsvolle nazorg 
in een empathische omgeving. Oscare doet er alles aan om de revalidatie van brandwonden en littekens 
gunstig te beïnvloeden en kiest ervoor om dit aan te bieden buiten een ziekenhuiscontext. Verder vindt 
Oscare ook dat de samenleving zich preventief dient op te stellen tegenover de gevaren van brand en 
brandwonden, teneinde het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te beperken. 
 
 

Jouw takenpakket:  
• Je staat in voor de individuele (en/of groeps-)begeleiding van zowel kinderen als volwassenen met 

brandwonden en/of littekens en hun gezin. 
• Je houdt ervan om in een multidisciplinair team te werken. 
• Je bent in staat, indien nodig, om psychodiagnostische testen te gebruiken in functie van 

diagnosestelling. 
• Je houdt een verslag bij in het EPD van de patiënt. 
• Je participeert in patiënten activiteiten. 
• Je onderhoudt ook goede contacten met het nazorgteam en ondersteunt hen. 
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Jouw profiel: 

• Je bent in het bezit van een Master diploma in de klinische psychologie. 
• Je hebt tenminste 5 jaar nuttige klinische ervaring in traumaproblematiek. 
• Je beschikt bij voorkeur over een psychotherapeutische opleiding. 
• Je bent bekend met therapeutische tools als CBT, NLP, EMDR en/of andere 

traumaverwerkingstechnieken. 
• Je speelt in op de (zorg)behoeften en noden van jouw patiënt, zijn omgeving en jouw klanten. 
• Je stemt (zorg)noden van de patiënt/cliënt af met het multidisciplinair medisch team. 
• Je communiceert helder en gestructureerd, afgestemd op de doelgroep en de situatie. Je gaat in op 

(non-)verbale reacties. 
• Je bepaalt effectief doelen en prioriteiten, plant de nodige acties en gebruikt tijd en middelen om deze 

doelen te bereiken. 
• Je bent integer, respectvol en verantwoordelijk. 
• Je bent bereid je voortdurend bij te scholen. 
• Je bent in staat zelfstandig te werken. 
• Je standplaats is in Merksem, maar je bent bereid deel uit te maken van een groter geheel en in functie 

daarvan (patiëntenvereniging) te participeren aan activiteiten. 

Ons aanbod: 
• Een deeltijdse aanstelling op zelfstandige basis (woensdag namiddag / vrijdag voormiddag – occasioneel 

avond). 
 

Enthousiast? 
Gelieve CV en motivatiebrief op te sturen naar info@oscare.be ten laatste tegen 31 januari 2020. 
 

Vragen? 
Neem contact op met Directeur Oscare Koen Maertens op koen.maertens@oscare.be of op 03/640.10.80. 
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