
Psychiaters (M/V) 

 

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Franciscus - De Pelgrim te Zottegem/Oosterzele 

wenst over te gaan tot de aanwerving van: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiel: 

 U bent erkend psychiater en beschikt over een psychotherapeutische opleiding of bent bereid 

deze te volgen. 

 U heeft een sterke affiniteit met verslavings- en/of herstelgerichte zorg. 

 U handelt zorgvuldig ten aanzien van de individuele patiënt en de doelgroepen in zijn totaliteit 

en dit in samenspraak met de multidisciplinaire teams en volgens de gangbare 

wetenschappelijke stand van zaken. 

 Binnen het team kan u een proactieve, inspirerende, positieve en ondersteunende rol 

vervullen. 

 U bent een voortrekker in het multidisciplinair werken met uitstekende sociale vaardigheden . 

 U bent stressbestendig, flexibel, integer en staat open voor vernieuwing.  

 U bent in staat om ontwikkelingen binnen het vakgebied te vertalen naar (nieuw) beleid. 

 U bent bereid deel te nemen aan de wachtdiensten. 

 

Aanbod: 

Een voltijdse functie op zelfstandige basis (24 uur per week exclusief wachtdiensten/poliklinische 

activiteit). 

Een dynamische werkomgeving. 

Interesse? 

 Kandidaten bezorgen schriftelijk hun motivatiebrief met CV vóór 31/07/2017 aan PC Sint-

Franciscus – De Pelgrim vzw, t.a.v.de heer A. Voeten, Voorzitter RvB, Penitentenlaan 7, 

9620 Zottegem. 

 Voor meer informatie kan u de website raadplegen www.pzsfz.be of contact opnemen met 

Dr. C. Eeckhout, hoofdarts,  telefonisch via het nummer: 09/364 46 46. 

 

 

Functieomschrijving: 

U bent verantwoordelijk voor de medisch-

psychiatrische behandeling van de patiënten 

met een verslavingsproblematiek.  

Daarnaast staat u mee in voor de uitbouw 

van het beleid inzake verslavingszorg en 

draagt u actief bij aan verbetervoorstellen 

voor de vakinhoudelijke ontwikkeling en de 

kwaliteit van de zorg. 

Functieomschrijving: 

U bent als beleidsarts verantwoordelijk voor de 

medisch-psychiatrische behandeling van de 

ambulante patiënten met een herstelvraag. 

Verder staat u met uw collega-psychiaters in 

voor de behandeling van patiënten binnen de 

cluster verslavingszorg met zijn 82 bedden 

verspreid over 2 campussen. 

  

 

Voor zijn Cluster Verslavingszorg met 82 

bedden  

 

Voor zijn Herstelcentrum met 35 plaatsen en 

de Cluster Verslavingszorg met 82 bedden 

 

http://www.pzsfz.be/

