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STAGE KLINISCHE PSYCHOLOGIE VOOR DE DIENST PATIENTENBEGELEIDING: 
AJ 22-23 
 
 
 
Afdelingsomschrijving: 
Binnen de Dienst Patiëntenbegeleiding zal je voornamelijk werken op volgende afdelingen: 

 Zorgprogramma geriatrie (hospitalisatie-afdeling, dagziekenhuis en interne liaison) 

 Zorgprogramma oncologie 

 Palliatief support team en palliatieve eenheid 

 SP revalidatie 

 Algemene liaison 

 diabetesconventie 
 
Je functie 
2e masterstage klinische psychologie – optie volwassenen 

 
Je profiel 

 Je bent gemotiveerde en hebt een affiniteit voor de doelgroep ouderen 

 Je staat sterk in je schoenen  

 Je bent flexibel en stressbestendig  

 Je kan goed in teamverband werken en hebt een collegiale ingesteldheid 

 Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden 

 Je durft initiatief te nemen en verbetervoorstellen formuleren 

 Je hebt een open en kritische houding 
 
 
Ons aanbod 

 Een leerrijke, boeiende stage-ervaring met ruimte voor autonomie en zelfontplooiing 

 Je kan kennismaken met de klinische praktijk vanuit diverse theoretische en 
wetenschappelijk onderbouwde denkkaders (oplossingsgerichte -, systeemtherapeutische - 
en psychoanalytische denkkaders, klinische neuropsychologie) 

 Je kan rekenen op wekelijkse supervisiemomenten en persoonlijke begeleiding waar nodig 
 
Kernactiviteiten: 

 Opvang, ondersteuning, counseling van patiënten en familie 

 Crisisinterventie 

 Diagnostiek: cognitieve screening, neuropsychologisch onderzoek 

 Psycho-educatie 

 Actieve inbreng binnen het multidisciplinaire zorgteam waaronder deelname aan 
teamvergaderingen 
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Contactgegevens: 
Stagementoren: 

 Kim Vermeulen  02 257 56 01  kim.vermeulen@azjanportaels.be 

 Lynn Van Kerkhove 02 257 56 04  lynn.vankerkhove@azjanportaels.be 
 
Bij mailverkeer is het belangrijk te noteren om steeds beide stagementoren in de mailing op te 
nemen. 
 
 
Verloop van de selectieprocedure 
CV en motivatiebrief mogen worden verzonden via mail naar student@azjanportaels.be tegen 
uiterst 30 november.  
Na eerste selectie volgt een kennismakingsgesprek met bovenvermelde stagementoren. De 
selectieprocedure wordt afgerond op uiterst 24 december 2021 waarna alle kandidaten op de 
hoogte gebracht over de al dan niet samenwerkingsmogelijkheden.  
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