Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg SaVHA?!
zoekt dringend voor het mobiel behandelteam “SPPIT plus”

Psychiater

Binnen het kader van het Netwerk 107, rond de vermaatschappelijking van de Geestelijke
Gezondheidszorg, zoekt het Netwerk GGZ SaVHA?! een psychiater die meewerkt in het Mobiel
Behandelteam langdurige zorg.

Je opdracht
Binnen je werkingsgebied neem je de medische functie waar binnen het Mobiel Behandelteam
ouderen. Superviserend arts is je hoofdopdracht, maar daarnaast kunnen sporadische adviezen
gevraagd worden m.b.t. cliënten die door het mobiel team gevolgd worden.

Je Functie
 Als beleidsarts
o ben je lid van de Stuurgroep 107 en bepaal je mee het beleid en de werking van het
Mobiel Behandelteam en het netwerk
o Je draagt de visie van laagdrempelige, gemeenschapsgerichte zorg uit naar het team
met oog voor de lokale multidisciplinaire samenwerking op het niveau van de
eerstelijnszones
o Je bouwt samen met de teamcoördinator samenwerkingsverbanden uit
 Als coördinerend arts van het Mobiel Behandelteam
o stuur je samen met de teamcoördinator het team aan en schrijf je de werking mee uit
o geef je medisch-psychiatrisch advies aan collega-(huis)artsen en overleg je onderling
over de te volgen behandeling m.b.t. individuele cliënten
o Je waakt over de kwaliteit van zorg die gegeven wordt door de medewerkers van het
Mobiel Behandelteam ouderen
o Je waakt - samen met de teamcoördinator - over het bijhouden van de
patiëntendossiers en het registreren van activiteiten
o Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en stuurt de medewerkers inhoudelijk
aan, en geeft medisch-psychiatrisch advies
o Je beslist mee over de inclusie en ontslag van cliënten in de caseload van het Mobiel
Behandelteam ouderen
 Eenmalige adviezen m.b.t. individuele cliënten
o Op vraag van de huisarts of medewerker mobiel team kan je gevraagd worden om
een eenmalig consult te doen bij cliënten die gevolgd worden in het mobiel team (in
de eigen vestiging of aan huis)

o

Kan je gevraagd worden om occasioneel deel te nemen aan multidisciplinaire
zorgoverlegmomenten met het zorgteam, cliënt en naastbetrokkenen van de cliënten

Je profiel/competenties
 Je hebt een erkenning als volwassenpsychiater en je hebt een diagnostische blik
 Je hebt sterke interesse in de doelgroep 60+, met psychosociale kwetsbaarheid,

ervaring met EPA is een pluspunt.
 je hebt communicatieve en organisatorische vaardigheden
 je bent flexibel ifv noden van de cliënt, werkuren, verplaatsing
 je kan zelfstandig werken én je bent een teamspeler
 je bent bereid in te stappen in een vernieuwings- en veranderingsproces en bouwt mee aan
de vermaatschappelijking van zorg
 Je onderschrijft de opdrachten en uitgangspunten van projectdossier 107

Ons aanbod





Je werkt onder zelfstandig statuut in een mandaat van 12u per week (geldig voor zolang de
middelen gegarandeerd zijn).
We bieden een contract bepaalde duur aan van een jaar, met optie op verlenging.
Je krijgt een laptop ter beschikking

Wens je meer toelichting, neem dan contact op met één van beide netwerkcoördinatoren, of met de hoofdarts:
dhr. Geert Bronselaer via geert.bronselaer@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be (02 272 49 27)
Mevr. Cindy Baillieu via cindy.baillieu@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be (02 272 45 69)
Dr. Loes Peeters via loes.peeters@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be (02 272 45 73)
Interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV zo snel mogelijk per mail naar:
Paul Goetstouwers
Dr. Loes Peeters
Algemeen directeur
Hoofdarts
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius
Grimbergsesteenweg 40 – 1850 Grimbergen
Grimbergsesteenweg 40 – 1850 Grimbergen
Paul.goetstouwers@sag.broedersvanliefde.be
loes.peeters@sag.broedersvanliefde.be

