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Wie zijn we? 
 

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw is een in 2002 opgerichte ziekenhuisassociatie van 27 

erkende plaatsen dankzij de inbreng van Ziekenhuis Oost-Limburg, PZ Asster, OPZC Rekem en 

Mariaziekenhuis Noord-Limburg.  

 

Waarvoor gaan we? 
 

We geloven een positief verschil te kunnen maken in de levensloop van psychisch kwetsbare 

kinderen, jongeren en hun context door vroeg en gericht tussen te komen. Met gedifferentieerde en 

gespecialiseerde zorgmodules, primair gericht op observatie, diagnostiek en oriëntatie, (urgente) 

crisisinterventie en vroegdetectie, dragen we bij aan geïntegreerde zorgtrajecten. Middels unieke 

modules voor dagbehandeling realiseren we vervolgtrajecten voor jongeren en voor ouders met hun 

peuter of kleuter. Onze kleinschalige ziekenhuissetting en ervaren, dynamische teams, staan garant 

voor een flexibele aanpak van moeilijkheden en een intensieve zoektocht naar gepaste zorgtrajecten. 

Vanuit de netwerkgedachte en met het oog op een gecoördineerde uitbouw van een GGZ-

programma voor kinderen en jongeren, investeren we voortdurend in afstemming met 

netwerkpartners. 

 

KPC Genk vzw is op zoek naar een 

 

kinder-en jeugdpsychiaterpsychiater of 

psychiater m/v 

26u/wk  vervangingscontract 1/9/2019-30/1/2020 
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uw profiel  
 

 U bent geneesheer-specialist in de psychiatrie. U hebt affiniteit met kinder- en 
jeugdpsychiatrie. Een bekwaming in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie versterkt uw 
kandidatuur. 

 

 U bent in staat om de passie voor goede zorg om te zetten in krachtige gedeelde en 
gedragen initiatieven. 

 

 U kan inspireren en overtuigen, maar bent ook een ploegspeler die in besluitvorming de visie 
en missie van de organisatie, alsook de maatschappelijke verwachtingen en noden kan 
vooropstellen. 

 

 Combinatie van deze functie met activiteiten in eigen privé-praktijk is mogelijk. Gedeelde 
betrekkingen met andere zorgaanbieders in de regio zijn mogelijk. 

 

ons aanbod 

 

 Als kinder- en jeugdpsychiater maak je deel uit van de medische staf van 5 kinder- en 

jeugdpsychiaters. Tevens heeft KPC een erkenning als opleidingsplaats voor specialisten in 

opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater en kan rekenen op twee artsen in opleiding. 

 Je hebt de mogelijkheid om mee te bouwen aan een organisatie op een moment van 

uitdagende veranderingen inzake het werkveld van de GGZ voor kinderen en jongeren. 

 Je bent werkzaam in een wendbare organisatie die snel kan inspelen op noden en 

verandering en zich volledig kan richten op de doelgroep kinderen en jongeren. 

 Je maakt deel uit van een ervaren medische staf van kinder- en jeugdpsychiaters die ook 

instaan voor urgente kinderpsychiatrische zorg ism de spoeddienst van het Algemeen 

Ziekenhuis Oost-Limburg op de zorgcampus. 

 Je kan je expertise aanwenden vanuit een sterke multidisciplinaire werking. 

 Je kan rekenen  op een stimulerende en lerende organisatiecultuur. 

 

meer informatie 

Leer ons beter kennen via de website: www.kpc-genk.be. 
Voor meer informatie kan u terecht bij dr. Jos Bollen, hoofdarts ad interim (josbollen@skynet.be) en 

mevr. Reina Abbink, algemeen directeur (reina.abbink@kpc-genk.be) op het nummer 089/32 59 59. 

Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 

 

geïnteresseerd? 
 

Uw kandidatuur kan u richten aan dr. Jos Bollen (josbollen@skynet.be)  
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