
 
CAR Elora te Nieuwpoort is een Centrum voor Ambulante 

Revalidatie en maakt, samen met CAR ’t Veld te Aartrijke, 

deel uit van CAR Houtland – Westkust VZW. Het centrum 

bevindt zich binnen de tweedelijnszorg en staat in voor de multidisciplinaire diagnostiek en behan-

deling van zowel peuters, kleuters als lagere schoolkinderen, met autismespectrumstoornissen 

(ASS), ADHD, complexe taal-, spraak- en leerstoornissen, en met een ernstige ontwikkelings-

achterstand. De personeelsequipe in Nieuwpoort bestaat uit een 30-tal medewerkers, waaronder een 

kinderpsychiater en een neuropsychiater, een kinderarts, psychologen, psychologisch assistenten, 

logopedisten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten. 

 

KOM JIJ TIJDELIJK DE KINESITHERAPEUTISCHE DIENST VERSTERKEN? 

Momenteel zoeken wij, ter vervanging van een zwangere collega,  een     

KINESITHERAPEUT 

Functie 

Als kinesitherapeut en lid van het multidisciplinair team sta je in voor de behandeling van jonge kinderen 
met complexe ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, DCD, neurologische problemen, 
ontwikkelingsachterstand, ...).  

In de voormiddag ben je verbonden aan een kleuterwerking met jonge kleuters met een algemene 
ontwikkelingsachterstand. Binnen deze kleuterwerking geef je zowel groeps- als individuele therapie. In 
de namiddag geef je individuele therapie aan kleuters en neem je diagnostisch onderzoek af. Tijdens de 
naschoolse uren en op zaterdagvoormiddag, geef je individuele kinesitherapie aan kleuters en lagere 
schoolkinderen met DCD, ASS, ADHD, taal- en leerstoornissen, ... . 

Profiel 

Als master in de kinesitherapie maak je deel uit van een multidisciplinair zorgteam. Je bent een 

teamspeler en werkt nauw samen met de andere teamleden (ergotherapeuten, logopedisten, 

psychologen en psychologisch assistenten). Je bent vlot in communicatie en verslaggeving en hebt notie 

van ICF. Je bent stressbestendig en flexibel. De motorische onderzoeksinstrumenten zijn jou bekend. 

Ervaring binnen een centrum voor ambulante revalidatie kan een meerwaarde zijn. 

Aanbod 

We bieden je een vervangingscontract (28.5u/week) vanaf maart 2023 tem augustus-september 2023. Opstart in 

februari met beperkt aantal uren in de kleuterwerking is mogelijk. Een boeiende rol met een gevarieerd 
takenpakket, ruime verantwoordelijkheden en een verloning volgens IFIC (code 4071; categorie 15). 

Interesse? 

Stuur zo snel mogelijk je gemotiveerde kandidatuur en CV naar Leen Cautereels, directeur: 
directie@eloravzw.be. Bijkomende inlichtingen kan je ook bij haar bekomen via mail of op tel. 
058/23.47.11. 

      ELORA  
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