
 

 

 

 

 

  

KLINISCH PSYCHOLOOG 

REGIO LIMBURG 

Over ons 

 

Tumi Therapeutics is een multidisciplinair expertisecentrum 

voor de preventie, diagnostiek en behandeling van 

hyperventilatie, stressgerelateerde aandoeningen en 

somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten 

(SOLK). 

Tumi Therapeutics ambieert een kruisbestuiving tussen 

onderzoek en klinische praktijk (KU Leuven en UHasselt). 

Doelstelling hierbij is om de meest actuele 

wetenschappelijke kennis omtrent het expertisedomein 

toegankelijk te maken voor het brede publiek en een 

klinische praktijk te garanderen gebaseerd op 

wetenschappelijke inzichten. 

 

Ons aanbod 

 

• Een job als zelfstandige in een leuk team 

• Een aangename, stimulerende werkomgeving waar 

zowel jonge als langer aangesloten zelfstandige 

collega’s zich in kunnen vinden 

• Aangepaste accommodatie (moderne 

praktijkruimtes, fysiologische meet- en 

biofeedbackapparatuur, zaal voor groepstherapie) 

• Een medisch secretariaat dat je ondersteunt in het 

beheren van je afspraken 

• Stapsgewijze opbouw van therapiesessies op basis 

van evidence-based pijlers van behandeling in 

combinatie met een interne opleiding rond onze 

expertisedomeinen 

• Nauwe samenwerking met collega’s binnen ons 

multidisciplinair team 

• Wekelijks teamoverleg met casusbesprekingen 

• Mogelijkheid om specifieke projecten uit te werken 

(groepstherapie, geven van trainingen, lezingen,…) 

• Ruim netwerk en nauwe verbondenheid met 

universitaire centra (nationaal en internationaal) 

• Intervisie en supervisiemogelijkheden 

Jouw profiel 

 

• Je bent een licentiaat/master in de 

klinische psychologie 

• Je hebt een erkend postgraduaat 

psychotherapie, volgt de opleiding of 

bent bereid tot het volgen van deze 

opleiding 

• Je kan minstens werken in een 

halftijds werkregime, voorkeur is 

voltijds (werkschema bespreekbaar) 

• Je beschikt over sterke 

communicatieve vaardigheden, zowel 

mondeling als schriftelijk 

• Je kiest bewust om als zelfstandige te 

werken 

• Je hebt een sterke affiniteit met 

minstens één van volgende 

domeinen: angststoornissen, 

traumaverwerking, psychosomatiek, 

hechtingsproblematiek, stress-

gerelateerde klachten, functionele 

syndromen (CVS, fibromyalgie, 

chronische pijn,..) 

• Je bent bereid om deel te nemen aan 

gespecialiseerde trainingen, 

permanente vorming omtrent het 

expertisedomein 

• Je bent geïnteresseerd om deel te 

nemen aan de onderzoeksprojecten 

(samenwerkingen universiteiten) 

 

LEERGIERIG COLLEGIAAL 

TEAMPLAYER FLEXIBEL 

Wil jij ons team versterken? Neem dan zeker ook een kijkje op onze website www.tumitherpeutics.be en stuur je CV en motivatiebrief 

naar info@tumitherapeutics.be  (bij voorkeur met referenties).. Bij vragen kan je ook altijd telefonisch terecht op 011/74 00 84. 

http://www.tumitherpeutics.be/
mailto:info@tumitherapeutics.be

