Geachte Dokter,
Wij zijn op zoek naar een neuroloog met een bijzondere interesse voor diagnosestelling bij jongeren
en volwassenen om ons multidisciplinair team te ondersteunen in onze vestiging in Hoogstraten.
Wie zijn wij?
Triangel-vzw
is
een
niet
gesubsidieerd
multidisciplinair
diagnosecentrum
te
Borsbeek/Mortsel/Hoogstraten. Wij bestaan meer dan 35 jaar en hebben een zeer degelijke
reputatie opgebouwd op vlak van diagnose en therapie. Onze diverse teams (
kinderen/jongeren/volwassenen) worden ondersteund door 5 collega’s kinderpsychiaters, een
neuroloog en 2 volwassenen psychiaters.
Verder bestaat ons team uit een 50-tal collega’s ( klinisch psychologen, kinderpsychologen,
seksuologen, criminologen, logopedisten, psychomotorisch therapeuten, bemiddelaars, coachen en
psycholoog- therapeuten ) met ruime expertise en ervaring op het vlak van diagnose, begeleiding en
therapie. Wij richten ons zowel naar kinderen, jongeren als volwassenen . Zowel diagnose alsook
verdere begeleiding, opvolging medicatie en therapeutische ondersteuning zijn mogelijk binnen ons
centrum.
Samenwerken met Triangel kan op 2 manieren:
-ofwel gebruikt u de consultatieruimte van Triangel :
Wij beheren uw agenda en nemen alle administratieve taken op ons. U krijgt een volledig
multidisciplinair team ter uwer beschikking. Uw financiële tussenkomst is minimaal, wij vragen geen
% op de consultaties , u betaalt een onkostendeelname van max. 250€ per maand.
- ofwel werkt u vanuit uw thuispraktijk:
U houdt voor de patiënten van Triangel uren in uw agenda vrij. Wij nemen alle administratieve taken
op ons, hiervoor vragen we geen financiële compensaties. U kan tevens rekenen op een ervaren
team dat de onderzoeken die noodzakelijk zijn kan uitvoeren.
In beide gevallen werkt u dus samen met de psychologen van Triangel die de dossiers coördineren en
ook onderzoeken uitvoeren. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het eindverslag waar uw
onderzoek deel van uitmaakt. Maandelijks hebben we overleg waar u ook aan participeert, dit kan
eventueel via zoom. Wij voorzien alle opvolging van therapie en coaching ed.
Waarom zou u kiezen voor Triangel?
• U krijgt een professioneel team ter beschikking.
• Uw administratieve taken oa verslaggeving worden tot een minimum herleid.
• U wordt ondersteund door een volledig uitgebouwd secretariaat.
• Financieel krijgt u uitzonderlijk interessante voorwaarden.
• U werkt met fijne ervaren collega’s in een uitstekende werksfeer.
• De locatie is nieuw gebouwd en volledig ingericht.
• U komt terecht in een centrum met een uitstekende reputatie.
• Uw suggesties en initiatieven worden ernstig genomen.
• U zal te maken krijgen met gevarieerde problematieken.
• Uren/dagen bepaalt u zelf.
• U heeft als aanspreekpunt een coördinator die steeds ter uwer beschikking staat.

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde teamgerichte neuroloog die initiatief wil nemen en uiteraard
graag multidisciplinair wil werken. Iemand die in een leuk en zeer professioneel team gemakkelijk
aansluiting vindt.
Indien dit u aanspreekt neem dan met ons contact op via Bram Cole, coördinator Triangel.
bram@triangel-vzw.be
Of telefonisch privé 0486/75.03.77
Alvast bedankt!
Bram Cole
Algemeen coördinator Triangel-vzw
Multidisciplinair Diagnose & Therapiecentrum

Hoofdzetel:

2de vestiging:

3de vestiging:

Rosekapellestraat 19
2150 Borsbeek

Sint-Benedictusstraat 3
2640 Mortsel

Terbeekestraat 20
2312 Hoogstraten (Meer)

www.triangel-vzw.be
info@triangel-vzw.be
Telefoon 03/321.09.88

Welkom in Hoogstraten!

