
 
 
 
VZW Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen heeft de opdracht ambulante 
begeleiding en behandeling aan te bieden aan iedereen met een ernstige psychische, psychosociale 
of een psychiatrische problematiek. Voor onze afdeling verslavingszorg in Turnhout zijn wij op zoek 
naar een 

 

Psychiater (M/V) 
Doelgroep volwassenen met een verslavingsproblematiek (dubbeldiagnose) 

 In loondienst of op zelfstandige basis 
Urenpakket bespreekbaar tussen  8 uur en 20 per week  

 
Eventueel mogelijkheid tot uitbreiding van jobtime in de regio Kempen bij opstart van het 

residentieel drugopvangcentrum Kempen  i.s.m. vzw ‘t Kader  
(onder voorbehoud van goedkeuring) 

 
 
Het aanbod van de afdeling verslavingszorg van CGG Kempen betreft een combinatie van preventie 
en behandeling, vrijwillige en verplichte hulpverlening en dit voor cliënten met een verslaving zowel 
aan legale als illegale middelen. De begeleiding en behandeling gebeurt door een multidisciplinair 
team en dit in een individueel en groepsgericht aanbod vanuit een visie van zorg op maat. 
CGG Kempen is ook mede initiatiefnemer in de online toepassingen alcoholhulp.be, drughulp.be, 
cannabishulp.be en gokhulp.be. 

 
 
Je werkterrein?               

 Je ondersteunt het multidisciplinaire team vanuit medisch-psychiatrisch expertise 
 Je staat mee in voor diagnostiek, begeleiding, (medicamenteuze) behandeling van volwassen 

patiënten met een verslavingsprobleem (dubbeldiagnose) 
 Je overlegt met externe hulpverleners en zorgt mee voor verslaggeving in het opstellen van 

een behandelplan en cliëntdossier 
 
 
Wat verwacht CGG Kempen? 

 diploma arts, specialisatie volwassenen psychiatrie 
 goede kennis behandelingsgerichte theorieën en inzichten  
 bijzondere interesse in de verslavingszorg 
 inzicht in de structuur van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen 
 interesse in de verdere ontwikkelingen van het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen  
 een echte teamplayer met een open houding 

 
 
Wat biedt CGG Kempen? 

 Een afwisselende en uitdagende job in een multidisciplinaire teamwerking 
 Een salaris in verhouding tot je verantwoordelijkheden 
 Een job waarin je mee richting kan geven aan de verdere uitbouw CGG Kempen 



 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
 Formule van tewerkstelling is bespreekbaar 

 
 
Kandidaturen +  curriculum vitae kan je richten naar: 

 
Wim Wouters 
Directeur CGG Kempen 
Smalvoortstraat 2 
2300 Turnhout 
wimwouters@cggkempen.be 
 
Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met Wim Wouters of dr. Tina Geens op 014 410967 of 
wimwouters@cggkempen.be / tinageens@cggkempen.be  


