
 

 
 
 

De vakgroep psychiatrie, die de werkzaamheden in dienstverband verricht in het Bravis 
ziekenhuis op de locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal zoekt, vooruitlopend op de  
pensionering van één van onze collega’s, per 1 april 2019 een Ziekenhuispsychiater  (0.6 
tot 1.0 fte). 
 
In het Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom vindt klinische behandeling (24 bedden, 
inclusief 10 MPU-bedden) en deeltijd behandeling (9 stoelen) plaats in een eigentijds 
toegeruste PAAZ. In beide ziekenhuizen wordt poliklinische zorg verleend, functioneert 
een consultatief-psychiatrische dienst, is er een 7 x24 uurs beschikbaarheidsdienst en 
een AIOS opleidingsplaats. Er is sprake van een multidisciplinair team bestaande uit 
psychologen, verpleegkundig specialist/SPV en vaktherapeuten. 
 
Speerpunten in de behandeling zijn somatisch-psychiatrische comorbiditeit en 
gecompliceerde stemmingsstoornissen (inclusief ECT). Er zijn, middels een 
samenwerkingsovereenkomst  en uitgekristalliseerde samenwerkingsafspraken met de 
regionale GGZ. De huidige vakgroep van psychiaters bestaat uit A. van Dalfsen, B. 
Dieleman,  A. Koelman, H. Wanmaker en A. van Baars. 
 
Wat gaat u doen? 
De inhoud van de werkzaamheden en gewenste fte worden in overleg met de psychiater 
vastgesteld. 
 
 
Wat verwachten wij van u? 
- Het in multidisciplinair verband tot stand brengen van psychiatrische diagnostiek en 

behandelingen waar u als medisch specialist eindverantwoordelijkheid draagt; 
- Voorkeur voor integraal geneeskundige benaderingswijze van psychiatrische en 

somatische problematiek; 
- Deelname aan de 24-uursdiensten binnen het ziekenhuis; 
- Inbreng in en deelname aan afdelings- en ziekenhuisbrede ontwikkelingen; 
- Affiniteit met ziekenhuispsychiatrie; 
- Als teamplayer kunnen functioneren in een ervaren en deskundig multidisciplinair 

samengesteld behandelteam; 
- Goede communicatieve vaardigheden en gevoel voor humor. 

 
 



 
Wat hebben wij u te bieden?  
Naast een prettige en collegiale werkomgeving kent het ziekenhuis  arbeidsvoorwaarden 
conform de AMS; de honorering wordt marktconform aangeboden. Het betreft 
vooralsnog een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de intentie deze 
vervolgens voor onbepaalde tijd aan te gaan. 

 
 
Hoe solliciteert u?  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de psychiaters (088-
7067854).  
U kunt solliciteren tot 1 maart a.s. waarbij u wordt verzocht de sollicitatiebrief en CV te  
uploaden als Word- of PDF-bestand. 
 
Binnen 2 weken na de sluitingsdatum ontvangt u nader bericht omtrent de 
selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 


