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VACATURE KWALITEITSCOÖRDINATOR – ASSISTENT PSYCHOLOOG  

 

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). Er is een formele en nauwe samenwerking met de 
Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie en het Centrum voor Leerpsychologie en 
Experimentele Psychopathologie van de KU Leuven, alsook met de Faculteit 
Revalidatiewetenschappen van de UHasselt. Tumi Therapeutics ambieert een kruisbestuiving tussen 
onderzoek en klinische praktijk. 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. Voor uitgebreide informatie kan je terecht 
op onze website www.tumitherapeutics.be.  
 

Over de functie  

• Je werkt binnen een multidisciplinair team en hebt een specifieke ondersteunende opdracht 
gericht op het waarborgen en verbeteren van kwaliteit van zorg 

• Daarnaast sta je in voor een operationeel efficiënte organisatie in de teamwerking 

• Je staat op zorgzame wijze in voor het in kaart brengen, uitwerken en analyseren van de 
(psycho)diagnostische en therapeutische noden in het team en vult hiaten op waar nodig 

• Je bent verantwoordelijke voor het beheer van het diagnostisch (onderzoeks)materiaal en de 
verzameling van onderzoeksgegevens  

• Je werkt op actieve wijze mee aan intervisie, teamvergadering en andere overlegmomenten 

• Je bouwt verder op de bestaande samenwerkingsverbanden en breidt deze verder uit  

• Je fungeert als aanspreekpunt voor vragen van externe hulpverleners, patiënten of 
zorginstanties. Je draagt zorg voor de naambekendheid van ons expertisecentrum.  

• Je denkt mee en zet je schouders onder het dagelijkse beleid samen met de andere leden van 
het ondersteuningsteam (bv. ondersteuning telefonische permanentie, advies aan patiënten 
en hulpverleners, …) 

• Je bent bereid tot deelname aan gespecialiseerde trainingen omtrent het expertisedomein en 

het permanente vormingsaanbod alsook de verdere ondersteuning en uitwerking ervan 

• Je staat open voor de mogelijkheid om specifieke projecten uit te werken (bv. groepstherapie, 

uitwerken van lezingen, cursussen, nieuwsbrief, ... )  
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Gewenste profiel 

 

• Bachelor diploma in de (toegepaste) psychologie, bij voorkeur klinische psychologie of 
gelijkwaardig door ervaring. Bijkomende diploma’s of verdere specialisaties worden naar 
waarde geschat  

• Je hebt interesse en/of affiniteit met de diagnostiek en behandeling van stressgerelateerde 
aandoeningen, AD(H)D, somatisch onvoldoende verklaarde klachten, of bent bereid je hierin 
verder te verdiepen 

• Affiniteit met andere diagnostische vaardigheden is een meerwaarde 

• Affiniteit met gedragstherapeutische technieken (o.a. ACT, schematherapie) en 
traumaverwerking is een meerwaarde  

• Je hebt sterke coachende en coördinerende vaardigheden 

• Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen  

• Je bent administratief en organisatorisch sterk en werkt steeds zorgvuldig, volgens de ethische 
en deontologische codes  

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk  

• Je beschikt over gangbare basiskennis van informatica en informatieverwerkingsprogramma’s 
(bv. Microsoft Excel®). Kennis van analyse/statistische software of fysiologische 
meetapparatuur is een meerwaarde  

• Je bent proactief, flexibel, enthousiast, en leergierig  

• Je houdt van uitdaging en bent stressbestendig  

• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken en begrijpt de meerwaarde van een 
multidisciplinair team. Je bent bereid je te verdiepen in andere specialisaties (bv. diëtetiek, 
kinesitherapie) 

 

Ons aanbod 

 
Wij bieden een boeiende job in een uniek en groeiend expertisecentrum, met afwisseling in 

takenpakket en ruimte voor eigen initiatief. Je maakt deel uit van het ondersteuningsteam onder 

leiding van Prof. dr. Katleen Bogaerts.  

 

Tumi Therapeutics heeft een ruim netwerk en een nauwe verbondenheid met universitaire centra, 

nationaal en internationaal. Deze boeiende werkplek biedt je de mogelijkheid om up to date te blijven 

en deel te kunnen nemen aan de nieuwste ontwikkelingen binnen het expertisedomein. 

 

Het betreft een deeltijdse functie (4/5) van onbepaalde duur (32u). Uitbreiding naar een voltijdse 
functie is bespreekbaar in het kader van bijkomende inzetbare talenten. Onmiddellijke 
indienststreding. Correcte verloning, eindejaarspremie, vakantiegeld, laptop, gsm en maaltijdcheques. 
 

Wil je ons team versterken? 

Stuur je CV en motivatiebrief, graag met referenties, naar info@tumitherapeutics.be. 

 

Vragen over deze vacature? 

Indien je vragen heeft over deze vacature, kan je terecht op het e-mailadres 

info@tumitherapeutics.be.   
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