
CAR ’t Veld te Aartrijke is een Centrum voor Ambulante 

Revalidatie en maakt, samen met CAR Elora te 

Nieuwpoort, deel uit van CAR Houtland – Westkust VZW. 

Het centrum bevindt zich binnen de tweedelijnszorg en 

staat in voor de multidisciplinaire diagnostiek en behan-

deling van zowel peuters, kleuters als lagere schoolkinderen, met autismespectrumstoornissen 

(ASS), ADHD, complexe taal-, spraak- en leerstoornissen, en met een ernstige ontwikkelings-

achterstand. De personeelsequipe in Aartrijke bestaat uit 50 medewerkers, waaronder een 

kinderpsychiater, een kinderarts, psychologen, orthopedagoge, psychologisch assistenten, 

logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, kinderverzorgsters en opvoedsters. 

 

KOM JIJ TIJDELIJK DE KINESITHERAPEUTISCHE DIENST VERSTERKEN? 

Momenteel zoeken wij, ter vervanging van een langdurig afwezige collega,  een    

KINESITHERAPEUT / PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT 

Functie 

Als kinesitherapeut/motorisch therapeut en lid van het multidisciplinair team sta je in voor de behandeling 
van jonge kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, DCD, neurologische 
problemen, ontwikkelingsachterstand, ...).  

Je bent de voormiddag verbonden aan een kleuterwerking met jonge kleuters met een algemene 
ontwikkelingsachterstand. Binnen deze kleuterwerking geef je zowel groeps- als individuele therapie.  

 

Profiel 

Je bent in het bezit van het diploma master in de kinesitherapie of het diploma psychomotorisch therapeut. 

Je bent een teamspeler en werkt nauw samen met de andere teamleden (ergo’s, logo’s en psycholoog). 

Je bent vlot in communicatie en verslaggeving en hebt notie van ICF. Je bent stressbestendig en flexibel.  

 

Aanbod 

Wij bieden je een contract bepaalde duur vanaf nu tem 20 juli 2022, waarbij je werkt van maandag tem 
donderdag van 8u45 tot 11u45 (12u/week). Een boeiende rol met een gevarieerd takenpakket, ruime 
verantwoordelijkheden en een verloning volgens IFIC (kinesitherapeut: code 4071-categorie 15 of 
psychomotorisch therapeut: code 4080-categorie 14). 

 

Interesse? 

Stuur zo snel mogelijk je gemotiveerde kandidatuur en CV naar Leen Cautereels, directeur: 
leen.cautereels@tveld.be en Peter Demey, diensthoofd kinesitherapie: peter.demey@tveld.be. 
Bijkomende inlichtingen kan je ook bij hem bekomen via mail of op tel. 050/25.00.90. 
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