
Pas jij in ons plaatje? 

 
Het Medisch Centrum St.-Jozef is een expertisecentrum in de GGZ, zet sterk in op vermaatschappelijking van zorg en zoekt hierbij naar 

provinciale afstemming van het GGZ-aanbod. Competente, contente medewerkers alsook de systematische verbetering van kwaliteit en 
veiligheid beschouwen we als strategische prioriteiten. 

 

Coördinerend en behandelend psychiater PVT 
6u/week, onbepaalde duur 

 

We zijn op zoek naar een psychiater voor ons psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) op campus Tongeren.  
Binnen deze zorgeenheid met open karakter wonen 45 mensen met een chronische psychiatrische problematiek.  

Onze herstelondersteunende zorg is gericht op het behoud van de resterende vaardigheden en de versterking van de 
zelfregie. De zorg wordt steeds afgestemd op de zorgbehoeften, wensen, competenties en mogelijkheden van de 

zorggebruiker. Bewoners kunnen doorgroeien naar een andere woonvorm.  
Er wordt veel belang gehecht aan het interdisciplinair werken en het leveren van zorg op maat. 

 

Jobinhoud 
 

Als coördinerend en behandelend psychiater ben je verantwoordelijk voor de medisch- psychiatrische behandeling van 
onze zorggebruikers, alsook voor de medische – psychiatrische coördinatie van onze PVT: 
 

 de medisch – psychiatrische behandeling: 
o De medisch-psychiatrische behandeling tijdens het verblijf in het PVT instellen, periodiek opvolgen en bijsturen. 
o Aanvragen en opvolgen van de eventuele onderzoeken ter evaluatie van de medisch-psychiatrische behandeling. 
o Overleg plegen met de behandelende huisarts en eventuele anderen behandelaars van de zorggebruikers over 

somatische en psychische problematieken. 
o De medicatie voor de psychiatrische problematiek voorschrijven en opvolgen. 
o Beschikbaarheid zijn voor overleg en contact met de opgenomen zorggebruikers en hun naasten. 
o Medisch-administratieve documenten maken. 

o De opvolging van ethische thematieken. 
 

 de coördinatie:  
o Beslissen over de opname en de beëindiging van het verblijf van zorggebruikers in het PVT door minstens 

instroomgesprekken bij te wonen. 
o Het opname-en ontslagbeleid evalueren en bekrachtigen. 
o Overleg plegen en contacten onderhouden met verwijzers en netwerkpartners . 
o De herstelondersteunde zorgprocessen superviseren door minstens teamvergaderingen bij te wonen. 
o Het vormingsbeleid voor het ondersteunend en begeleidend personeel mee aansturen. 
o Het strategische en operationele beleid, in samenwerking met de coördinator mee uitwerken. 

 
Wij vragen 
 

 Een erkend en geaccrediteerd psychiater, of net afstuderend, met affiniteit en/of ervaring met de doelgroep. 

 Een teamplayer die vernieuwende ideeën durft uit te werken en mensen weet te inspireren. 

 Iemand die herstelondersteunende zorg hoog in het vaandel draagt en graag actief meewerkt aan het 
vermaatschappelijken van de zorg. 

 Een persoon die de opdrachtverklaring van onze organisatie onderschrijft. 

 
Wij bieden 
Wij bieden je een fijne werkomgeving, een collegiale werksfeer en een boeiende functie waarin veel ruimte is voor eigen 
initiatief. We werken graag in vertrouwen met ‘contente & competente medewerkers’.   
Het betreft een samenwerking op zelfstandige basis. 

 
 

Bijkomende inlichtingen? 
Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je wenden tot Annemie Hex, coördinator PVT (089/50 90 14 ;  
annemie.hex@mc-st-jozef.be) of tot Dr. K. Swysen, medisch directeur (089/50.91.11 ; kristine.swysen@mc-st-jozef.be). 

 
Interesse? 

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


Pas jij in ons plaatje? 
Mail dan zeker voor 6 juni 2021 jouw motivatiebrief en CV naar  kristine.swysen@mc-st-jozef.be. 

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

