
Vacature Seksuoloog 

Een nieuw paramedisch centrum biedt zowel eerstelijn als gespecialiseerde zorg aan, op basis van de 

noden in de regio. De apotheek, een eerstelijnsorganisatie en huisartsen- en tandartsenpraktijk is in 

dit ontwerp reeds vast bepaald naar oppervlakte. Op -1 worden een aantal gespecialiseerde disciplines 

geïntegreerd. Verder is de uitwerking van een psychotherapeutische praktijk reeds conceptueel in 

opbouw.  

 

 

 

Het project is gelegen dichtbij centrum Torhout, huist recht tegenover een lagere school en op het 

domein komt er tevens een crèche. Naast de verkavelingen in de buurt, komen er ook appartementen 

op de site. Het centrum zal gelegen zijn op 1,2 km van het St Rembertziekenhuis. De stad telt 20.000 

inwoners. Heel wat jongeren lopen tevens school in de scholengroep St. Rembert.   

Voor het paramedisch centrum zijn wij op zoek naar: 

Seksuoloog 

  

Wat verwachten wij van jou?  

Als koppeling aan het paramedisch centrum, waar tevens kiné’s bekkenbodem & pre-postnataal 

betrokken zijn, wordt de vraag gesteld naar een seksuoloog. Het paramedisch centrum wordt 

opgedeeld in een kinépraktijk maar ook een psychotherapeutisch centrum met specialisaties naar 

kinderen/jongadolescenten, traumaverwerking, psycho oncologie, etc. De seksuoloog en eventueel 

collega klinisch psycholoog ihkv relatiebemiddeling vindt zijn plaats in dit laatste onderdeel. Bovendien 

is het aanbod in Torhout hieromtrent vrij beperkt.  

Wij verwachten dat er een uitgesproken interesse is in bovenstaande thema waarbij elke therapeut 

zijn eigen expertisedomein uitbouwt. De geïnteresseerden die intekenen dienen open te staan om in 

groep te bepalen welke richting het centrum uitgaat en wie welke thema’s verder behartigd. Er wordt 



verwacht dat men kan samenwerken in het belang van de cliënt en aldus een doorverwijzing naar een 

collega mogelijk moet kunnen zijn indien dit van belang is inzake een specifieke problematiek.  

 

Je werkomgeving  

We bieden je een expertise omgeving waarin men volledige inspraak heeft in de uitbouw van het 

centrum.  Dit betekent dat de samenstelling van de expertise in onderling overleg afgestemd dient te 

worden.  

Het centrum kent een multidisciplinariteit en werkt laagdrempelig ter ondersteuning van de omgeving. 

Doelstelling van het project is om een ambulante hulpverleningsvorm te voorzien waar cliënten op een 

laagdrempelige manier zich kunnen aanmelden in functie van een gesprek of hulpverleningsproces.    

Jouw profiel  

Opleiding in de master seksuologie of permanente vorming seksuologie. 

Ervaring en/of affiniteit met de doelgroep is een pluspunt.  

Arbeidsvoorwaarden  

De mogelijkheid bestaat om fulltime het centrum te vervoegen of in bijberoep een aantal uren op te 

nemen. De baremaschalen zijn niet van toepassing. Gezien het centrum privaat is, wordt verwacht dat 

de men op zelfstandige basis werkt en aldus een erkend RIZIV nummer heeft of wenst aan te vragen. 

Je krijgt de kans om op een persoonlijke, authentieke manier je werkzaamheden uit te voeren. Gezien 

het karakter van een privaat centrum, bestaat de mogelijkheid van ofwel huur, participatie in een 

vennootschap of via de aankoop van een consultatie-oppervlakte. 

Interesse?   

Herken je jezelf in dit profiel en ben je enthousiast geworden? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie 

met CV per mail gericht aan gd@heosconsulting.be of per post gericht aan Heos Consulting, T.a.v. Griet 

D’hoop, Rijksweg 27, 8820 Torhout.   

 Informatie en sollicitatie  

U kan voor meer informatie telefonisch contact opnemen Griet D’hoop, coördinator van het project 

via het nr. 0485 333 453.  

 

 


