
 
 
 
Sint-Jan-Baptist is een gespecialiseerd regionaal psychiatrisch centrum gelegen in Zelzate. Vanuit 
professionaliteit en deskundigheid garanderen artsen en medewerkers behandeling, begeleiding, 
zingeving en zorg aan patiënten en bewoners in de doelgroepen verslavingszorg, forensische zorg, 
ouderenpsychiatrie en het psychiatrisch verzorgingstehuis. Sint-Jan-Baptist telt 415 bedden, 
waarvan 196 PVT-bedden. Samen met onze 560 medewerkers en 70 vrijwilligers werken we aan een 
vernieuwende en kwaliteitsvolle zorg. Sint-Jan-Baptist behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders 
van Liefde. Ons centrum heeft een erkenning als stageplaats voor arts specialisten in opleiding. 
 
We zoeken momenteel (m/v) 
 
Psychiaters 
 
Functie: 
Je verricht psychiatrisch diagnostisch onderzoek en staat in voor de medisch-psychiatrische 
behandeling van cliënten in overeenstemming met het doelgroepbeleid. Je bent 
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het behandelplan van de cliënt in samenspraak met het 
multidisciplinair team. Je integreert wetenschappelijke inzichten in herstelgericht werken. Je 
participeert in de medische staf en werkt nauw samen met je collega psychiaters. Je krijgt de ruimte 
om te kunnen invoelen wie onze doelgroepen zijn en om aansluiting bij één van de doelgroepen te 
vinden. 
 
Profiel: 
• Je bent erkend arts specialist in de psychiatrie 
• Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met één of meerdere doelgroepen waarop PC Sint-Jan-
Baptist zich richt 
• Je werkt cliëntgericht en kan het wetenschappelijke integreren in herstelgericht werken 
• Je bent open-minded, constructief en je kan diversiteit waarderen 
• Je kan je makkelijk inpassen in een multidisciplinaire werking 
• Je hebt een open en transparante communicatiestijl 
• Je gedrevenheid en enthousiasme dragen bij tot kwalitatieve zorg in een collegiale werksfeer. 
 
Aanbod: 
• Je komt terecht in een team van gedreven collega psychiaters/neuroloog/huisarts 
• Je krijgt ruimte voor initiatief en persoonlijke groei in een professionele werkcontext 
• Je werkt op zelfstandige basis en vult een deel- of voltijdse opdracht in (exclusief wachtdiensten) 
• Mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding. 
 
Voor BIJKOMENDE INFO kan je terecht bij dr. Van Steenkiste: 09 342 28 28. 
INTERESSE? Solliciteer snel via https://pcsintjanbaptist.hro.be/job.php?id=292&cat=3 
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