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De vzw GEZONDHEIDSZORG ‘BERMHERTIGHEID JESU’ zoekt voor  

het PZ Onzelievevrouw in Brugge  

2 Psychiaters (m/v) 

      

 

Situering  

 

Het PZ Onzelievevrouw in Brugge is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met 412 

bedden/plaatsen voor residentiële behandeling en dagbehandeling.   Het ziekenhuis is gespecialiseerd 

in de behandeling van verslaving, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en depressie voor patiënten 

vanaf 16 jaar.  Er is een afzonderlijk behandelaanbod voor ouderen, een herstelgericht 

behandelaanbod en een aanbod voor psychiatrische intensieve behandeling. Het ziekenhuis is 

copromotor van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en 

heeft medewerkers in het Mobiel Behandelteam en het Mobiel Crisisteam. 

 

1 psychiater voor 

 12 uur ziekenhuis en psychiatrisch verzorgingstehuis  : u draagt als afdelingspsychiater de 

eindverantwoordelijkheid inzake behandelingsprocessen en - beslissingen. 

 teamarts in een mobiel team voor behandeling en begeleiding aan huis (beleidswerk, 

consultaties en huisbezoeken) met keuze tussen standplaats Brugge (ongeveer 15 uur) of 

standplaats Veurne (ongeveer 10 uur), binnen het kader van Covias (www.covias.be) 

 U engageert zich in de poliklinische activiteit van het ziekenhuis. 

1 psychiater voor 

 teamarts in een mobiel team voor behandeling en begeleiding aan huis (beleidswerk, 

consultaties en huisbezoeken) met keuze tussen standplaats Brugge (ongeveer 15 uur) of 

standplaats Veurne (ongeveer 10 uur), binnen het kader van Covias (www.covias.be). 

Functievereisten  

 U heeft affiniteit met acute psychiatrie en/of herstelgericht werken.   

 U werkt graag en goed samen in een multidisciplinair team en werkt mee aan een 

dynamische uitbouw van het ziekenhuis en/of Covias. 

 U onderschrijft de christelijke inspiratie van het ziekenhuis.   

 

 

 

http://www.covias.be/
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Procedure 

 

Belangstellenden sturen hun schriftelijke sollicitatie met CV aan  

zr. Mieke Kerckhof, voorzitter van de Raad van bestuur (mieke.kerckhof@vzw.gzbj.be) en aan  

dr. Hilde Vanderheyden, hoofdarts (hilde.vanderheyden@pzonzelievevrouw.be). 

  

Voor inlichtingen kan u terecht bij dr. Hilde Vanderheyden, hoofdarts en/of de heer Marc Vermeire, 

algemeen directeur van het PZ Onzelievevrouw. Dit kan telefonisch op het nummer 050/30 18 00. 
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