
 

 

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus bestaat uit een psychiatrisch 
ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een polikliniek. Het behoort tot de 
vzw Provincialaat der Broeders van Liefde. 

 

In het kader van de verdere uitbouw van onze patiëntenzorg zoeken wij voor 

een tewerkstelling binnen de volgende doelgroepen: volwassenen met 

psychiatrische problemen t.g.v een verworven hersenletsel, volwassenen – 

forensische psychiatrie, volwassenen – algemene psychiatrie, een: 

 

PSYCHIATER  
 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

De psychiater verricht psychiatrisch onderzoek en diagnostiek, voert psychiatrische 
behandelingen uit, met als doel het vermogen tot zelfsturing en zelfzorg van de 
patiënten/bewoners te vergroten. 

 

ACTIVITEITENDOMEINEN 

• Als psychiater bent u eindverantwoordelijke binnen een interdisciplinair 
behandelteam voor het opzetten, evalueren en uitvoeren van diagnose- en 
behandelplannen.  

• U draagt actief bij tot de netwerkvorming met andere voorzieningen in het kader 
van de uitbouw van het zorgcircuit voor de doelgroep. 

• Daarnaast bent u bereid om in het kader van de poliklinische werking van het 
psychiatrisch centrum consultaties uit te voeren.  

• U neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek betreffende de doelgroep. 

 
PROFIEL 

• U bent erkend als psychiater. 

• U hebt affiniteit met en bij voorkeur ook ervaring met één of meer van de  
bovenvermelde doelgroepen.  

• U bent bereid tot deelname aan een wachtsysteem en het uitvoeren van 
poliklinische raadplegingen. 

• U engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze 
waardengerichtheid en christelijke inspiratie t.a.v. de patiënten, bewoners, hun 
context en t.a.v. de collega’s. 

 

 

 

 



 

 

ONS AANBOD 
 

• Een overeenkomst van 20 à 24 uur. 

• een aangename en stimulerende werkomgeving in een goed samenwerkend, 
regionaal zorgnetwerk. 

• inschakeling in de dynamische medische staf met mogelijkheden tot intervisie, 
opleiding en samenwerking. 

• U komt terecht in een team waarin zorgverlening en multidisciplinair werken hand 
in hand gaan. 

 

SOLLICITEREN 

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met  
Dr. Marc Eneman – Hoofdarts - 016/45.26.05 

Solliciteren kan door je kandidaatstelling met gemotiveerd schrijven vóór 15 november 

2017 te bezorgen via marc.eneman@fracarita.org. 

 

 

 




