
 
Het Medisch Centrum St.-Jozef is actief in de geestelijke gezondheidszorg, een dynamische sector vol  boeiende uitdagingen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis St.-Jozef, te Tongeren, is op zoek naar een 

Huisarts 
Zelfstandige, consultatieve basis  

 
 

Functieomschrijving 

• U neemt het somatisch onderzoek en de somatische behandeling van volwassenen en ouderen tijdens hun 

verblijf in ons psychiatrisch ziekenhuis ter harte.   

• U bent vanuit uw somatische verantwoordelijkheid actief betrokken bij het opstellen en implementeren van 

het multidisciplinaire behandelplan en bewaakt de kwaliteit en de voortgang ervan en dit in nauwe 

samenwerking met de behandelend psychiater. 

• U draagt bij tot de verdere optimalisering van het kwaliteitsbeleid op somatisch vlak. 
 

Functie-eisen 

• U bent erkend en geaccrediteerd als huisarts, met een erkenning voor elektrocardiografie. 

• U voorziet minstens 1 consultatiemoment per week in het medisch kabinet van het psychiatrisch 

verzorgingstehuis. U bent, indien noodzakelijk, ook daarbuiten raadpleegbaar.  

• U hebt affiniteit en/of ervaring met de geestelijke gezondheidszorg. 

• U beschikt over het vermogen om op een positieve, systematische en creatieve wijze mee gestalte te geven 

aan de behandeling van onze patiënten.  

• U vindt samenwerking en overleg belangrijk, zowel intern met de collega’s psychiaters en het verpleegkundig 

team, als extern. 

• U onderschrijft de opdrachtverklaring van  onze organisatie en de visie op behoeftegestuurde zorg.  

• Een verbinding met een huisartsengroepspraktijk is een pluspunt maar zeker geen vereiste. De verdeling van 

het urenpakket over collega’s is, indien gewenst, mogelijk.  

 

Ons aanbod  

Wij zijn een NIAZ/QUALICOR -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.   

Samenwerking op zelfstandige basis met een associatiecontract binnen de pool van psychiaters.  
 

Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact met Dr. K. Swysen, medisch directeur, via tel 

089/50.91.11 of kristine.swysen@mc-st-jozef.be. 
 
 

Solliciteren 

Indien wij je interesse hebben gewekt, solliciteer dan snel! 

Reageer voor 15 september 2022 en stuur je CV en motivatie ter attentie van dr. Swysen, elektronisch op 

kristine.swysen@mc-st-jozef.be of per brief naar 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. 

Pas jij in ons plaatje? 
 


