
Klinisch psycholoog - specialist

Algemeen doel
Het verzorgen van gespecialiseerde en complexe psychologische evaluatie en interventies bij specifieke doelgroepen 
en/of binnen specifieke zorgprogramma’s. 

Activiteiten

Verstrekken van gespecialiseerde klinisch psychologische zorg waaronder complexe psychologische evaluatie en 
samenhangende psychologische interventies 

Taak
•       Gebruikt onderbouwd de specialistische methoden van psychologische evaluatie bij het individu en zijn 
context
•       Gebruikt classificatiesystemen van psychische en fysieke stoornissen 
•       Plant, Implementeert en evalueert specialistische psychologische interventies en voert deze uit bij het 

Ontwikkelen van specifieke zorgtrajecten in functie van de nood bij bijzondere doelgroepen

Taak
•       Ontwikkelt, in samenspraak met de arts en het diensthoofd psychologische dienst, zorgtrajecten die 
aangepast zijn aan de noden en behoeften van de betreffende patiënten/bewoners 
•       Integreert gespecialiseerde interventies binnen de reguliere (psychologische) zorg op de afdeling en in de 
voorziening

Ontwikkelen van psychologische interventies aangepast aan de doelgroep 

Taak
•       Wetenschappelijke verkenning, ontwikkeling, implementatie, evaluatie en revisie van therapeutische 
(groeps)programma's aangepast aan de doelgroep en de behandelsetting.



•       Afstemming van deze programma's met andere therapeutische disciplines waar de behandelsetting dit 
vereist (bijv. (psychiatrische) ziekenhuizen, CGG, …) 

Andere activiteiten:

Taak

•       Voorziet in interne/externe vorming en opleiding mbt gespecialiseerde psychologische interventies in zijn 
domein

•       Voorziet in intervisie/supervisie met betrekking tot de specialisatie
·       Begeleidt de stagiairs uit de masterstage als stagementor of uit de professionele stage als stagemeester
·       Staat in voor het overleg met de betrokken onderwijsinstellingen en/of de overige stagediensten

Taak

Het optimaliseren van de hulpverlening

•       Kent de gemeenschappelijke en verschillende bijdragen van andere disciplines/sectoren voor de doelpopulatie 
·      Functioneert als katalysator in interdisciplinaire contexten binnen het ruimere netwerk rond de patiënt/bewoner
•       Participeert in interdisciplinaire samenwerking/overleg om resultaten naar doelproblematiek te verbeteren 
•       Neemt deel aan eenheidsoverstijgende overlegorganen (vb. artsen, zorgmanagers,… ) om het behandelaanbod en 

Criteria

Kennis en kunde

•       Opleiding conform de wettelijke vereisten voor de toepassing van deze functie
•       Bijzondere kennis en kunde bij de betreffende specialisatie (vb. psychotherapie, neuropsychologie,...)
•       Conformeert zich aan de deontologie van de psycholoog
•       Is geviseerd door FOD Volksgezondheid en erkend door Vlaams agentschap Zorg en gezondheid
•       Basisprincipes van de didactiek om opleiding te kunnen geven;



Inwerktijd:
•       1 tot 3 jaar 

Permanente vorming:
•       Wettelijke verplichting op vlak van psychologisch handelen: volgens erkenningsvoorwaarden Vlaams 
Agentschap

Leiding geven

Psychologische zorgtrajecten: 
•       verzorgt de functionele, niet-hiërarchische, zorginhoudelijke leiding binnen de specifieke specialistische 
zorgtrajecten
•       neemt hiërarchische en superviserende leiding waar over klinisch psychologen in opleidingstrajecten en niet-
autonoom werkende zorgverleners 

Communicatie

•       Relaties: Onderhoudt effectieve en zinvolle relaties met individuen, groepen en/of maatschappelijke 
•       Relationele Vaardigheden: Kan moeilijke en complexe communicatie en interacties hanteren; Kan een 
•       Kan complexe psychologische interventies helder vertalen naar patiënten/bewoners en teamleden
•       Doet verslag van het specialistisch psychologisch handelen
•       Bespreekt in vakgroepen en in het teamoverleg nieuwe ontwikkelingen in het vakdomein van 

Probleemoplossing

•       is probleemoplosser en katalysator bij relationele problemen bij patiënten, maar ook bij medewerkers
•       is probleemoplosser in het afstemmen en integreren van complexe psychologische interventies binnen de 



•       Evalueert en stuurt specialistische psychologische interventies bij 

Verantwoordelijkheid

•       Neemt autonoom onderzoeken af, voert autonoom specialistische psychologische interventies uit mits 
akkoord van de patiënt/bewoner;
•       Respecteert de deontologische verplichtingen
•       Beheert autonoom het psychologisch dossier
•       Staat in voor de opmaak van een specialistisch zorgtraject 
•       Verzorgt de noodzakelijke coaching en inhoudelijke aansturing van het team in het kader van de inzet van 
specialistische Vorming toevoegen
•       Als expert deelnemen bij externe/interne adviesraden
•       Dient zich beschikbaar te stellen bij crisis.

Omgevingsfactoren

•       Werken aan een beeldscherm (<80%) is vereist voor het uitoefenen van de functie;
•       Werkt voortdurend met leed, ziekte of dood
•       Regelmatig contact met verbaal of fysiek agressieve personen;
•       Voortdurende beschikbaarheid voor medewerkers


