
Pas jij in ons plaatje? 

 
  
Het Medisch Centrum St.-Jozef is actief in een sector vol nieuwe uitdagingen. Om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan, 
hebben we nood aan psychiaters die mee willen werken aan het uitbouwen van gespecialiseerde psychiatrische zorg binnen 
ons ziekenhuis, alsook in ons netwerk. 
 

Het Medisch Centrum St.-Jozef is op zoek naar een 

Psychiater Polikliniek   
. 

Wie zijn we? 
 
Wij zijn een Qualicor/NIAZ-geaccrediteerde organisatie en werken graag in vertrouwen met ‘contente & 
competente medewerkers’. Wij bieden u een fijne werkomgeving, een collegiale werksfeer en een boeiende 
functie waarin veel ruimte is voor eigen initiatief.   
 
Waar zijn we naar op zoek? 
Inspelend op de regionale noden willen we het poliklinisch aanbod in ons centrum vergroten, enerzijds door 
onze ambulante capaciteit op te drijven, en anderzijds door ons aanbod verder te differentiëren.   
Dit houdt in dat we een adviesraadpleging (1 tot 3 contacten per patiënt) willen organiseren, waarnaar 
huisartsen en psychologen uit de regio kunnen verwijzen voor diagnostiek en behandeladvies.  Daarnaast 
bouwen we de raadpleging therapieresistente depressie verder uit, en streven we naar een kwaliteitsvol 
ambulant (groeps)psychotherapeutisch aanbod.   
Alle collega’s verbonden aan ons centrum oefenen er poliklinische activiteit uit.  Daarnaast ontvangen we 
wekelijks patiënten voor depottoediening op onze prikpoli. 
 
Welke rol kan u hierin opnemen? 
Voor de adviesraadplegingen wordt u ondersteund door een poliverpleegkundige en een arts assistent in 
opleiding.  U bent 4 uur per week verantwoordelijk voor de supervisie van deze consultaties. 
Verder doet u minimaal 4 uur per week psychiatrische en/of psychotherapeutische ambulante raadplegingen. 
 
Wat bieden we? 
U werkt op zelfstandige basis.  U kan beroep doen op het medisch secretariaat voor agendabeheer en 
administratieve ondersteuning.  De poliverpleegkundige organiseert de patiëntenstromen en staat in voor 
verpleegtechnische handelingen die noodzakelijk kunnen zijn voor goede poliklinische zorg 
(depottoedieningen, bloednames, etc.). 
Het ziekenhuis hanteert zeer gunstige voorwaarden voor het gebruik van deze faciliteiten en infrastructuur. 
Onze artsengroep kenmerkt zich door zijn collegialiteit en onderlinge bereikbaarheid.   
Voor de supervisie van de adviesraadplegingen wordt u vergoed aan een aantrekkelijk uurtarief.  De overige 
raadplegingen gebeuren aan de gekende RIZIV tarieven. 
 
U bent? 

• Erkend en geaccrediteerd als psychiater, of studeert net af. 

• Psychotherapeutisch opgeleid, of plant deze opleiding te volgen.  

• U bent goed op de hoogte van de sociale kaart, legt vlot contact met verwijzers en collega’s, zorgt voor een 
efficiënte informatie overdacht. 

 
Solliciteren! 
Interesse gewekt? Stuur uw CV en motivatiebrief naar hoofdarts dr. Swysen, kristine.swysen@mc-st-jozef.be, 
Abdijstraat 2, 3740 Bilzen.  

Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt in Limburg 

gespecialiseerde ambulante en residentiële zorg 

aan kinderen/jongeren, volwassenen en ouderen 

met psychische moeilijkheden. 

mailto:kristine.swysen@mc-st-jozef.be

